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l a kuvvetleri R .n şehirlerine girdi 

.L4lmanyada tezahüı·Ier yapı 1rlı 1 
B. Hitlerjıı son 

l{ararı her taraf ta 
heye<·aıı uyandırdı 
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ilk görünüşü bir alıkş tufaniyle karşı· 
lanmıştır. Hava kuvvetlerinin arkasın
dan tayyare. topçu müfrezeleri, mitral
yözler ve tanklar geliyordu. Ağır topçu 
müfrezelerinin bugün gelmesi beklenİ· 
yor. 

Berlin, 8 (A.A.) - Düsseldorf ve 
Ren üzerinde bir tayyare filotilası uçuş 

. yapmıştır. Tayyareler biraz sonra kara-
,,._ ya inmişler ve mürettebat şehrin sokak

larında dolaşmıştır. Münster'den piye

ıı_ 
ır 

,, 
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de müfrezeleri gelmiştir. Bugün kıtala
rın gelmesi bekleniyor. 

Saat 16 da Eks·la-şapel'e iki piyade 
bölüğü girmiş, talebe tarafından alkışl<it·· 
la karşılanmı,tar. 

Frankfurt-ammayna bir subay grupu 
girmiştir. Kıtalar bugün bekleniyor. 

tJ , , 

Almanyanın, Ren'in Versay and. 
Laşması gereğince askerlik dışı edil
miş olan bölgesine yeniden askeri kı· 
talar göndermeğe karar vermesi ve 
:.ovyet - Fransız paktının Fransaca tas
diki dolayısiyle de bu paktın Lokarno 
cmdlaşmasına aykırı olduğunu ileri 
:.ürerek kendini bu andlaşma ile mu. 
hayyed görmemesi, bütün Avrupada 
büyük bir heyecan doğurmuştur: 

"The American lllustrated News'un bir krokisi: Ren' deki askerlik dışı edilmiş 
bölge ve Fransa ile Belçikanın ~ark sınırlarında yaptıkları tahkimat 

Prmuıı:z llakcınfcır huru/11111111 
l:cırnrı: 

Paris, 8 ( A.A.) - Bakanlar kurulu 
şu kararlan vermiştir : : 

Ra.~bl't lu.• 

BARIŞ DO(;RU 

F.R.ATAY 

Milletler cemiyeti azasından 1-
talya ve Habeşistan devletleri, dün 
on üçler komitesinin bir uzlaşma 
yolu bulunmak hakkındaki tekli
f ini kabul ettiler. Bu uzlaşma pla
ıu, Habeşistanın feda karlığı üstü
ne kurulacaktır. halya devleti de 
bütün Habeşistanı almamak f era
gatinde bulunacaktır. Habesistan 
dünya barışına ve Cenevre idea
line daha iyi hizmette bulunmak i
çin, diğer iki büyük komşusuna da 
belki birer parça toprak verecek
l ir. Barış planının, Milletler cemi
yeti paktı ruhuna uygun olması i
çin, metin edebiyatı üzerinde bü
yük bir dikkatle çalışılacağına 

şüphe yoktur. 
Hakikat odur ki, bugünkü şart

lar içinde, Milletler cemiyetinin 
de, lngilterenin de, Fransanın da 
Habetistan ve İtalyanın da yapa
bilecekleri şey bundan ibaretti. 
Zecri tedbirler tatbik olunmamış 
değildir; hatta bu tedbirleri İtal
yan mukavemetini büsbütün kı
racak kadar zecrileştirmek isti
yenler de olmuştur. Ancak daha 
ilk tedbir dalgaları, İtalyan kıyıla
rına varıncaya kadar, bazı kaya 
St:rpintilerine Çarparak kuvvetten 
kesilmiş olduğu gibi, daha ilk gün
den hiç kimsenin harb tehlikesini 
ğöze almağa niyeti yoktu. 

Laval - Hor politikasınm pek 
de boş olmadığı anlaşılıyor. Fakat 
tedbircilik heyecanının sük un bul
masını ve kızgın hayallerin soğu· 
ınasmı beklemek lazımdı. Sonra 
daha genit ve korkunç tehlikele
rin meydan aldrğı da söylenebilir. 

(Sonu 2. inci saylaıla) 

Berlin, 8 ( A.A.) - Dün BerHn'dc 
heyecanlı tezahürler yapılmıştır. Bat . 
bakanlık binası önünde muazzam bi'· 
kalabalık toplanmış "Vaht am Rayn" 
marşını söylemiştir. 

Berlin, 8 (A.A.) - Kalsr.ıhe'den h~

ber verildiğine göre, 13 üncü piyade 
alayının 6. ıncı taburu, albay Knörzer'-

İn kumandası alhnda dün ·saat 15.30 da 
Kalsruhe 'ye gelmiş \'e halkın alkışları • 

arasında şehrin sokaklarından geçmİ§· ı 
tir. 

Bir piyade alayı Koblenz'e girmi~ ve 
heyecanlı alkışlar arasında şehirde do-
!aşarak hususi olarak hazırlanmış bam· 
katara gitmiştir. 

Dün öğleden soma general \'On Kli
gelin kumandasındaki hava kuvvetlerin
den müfrezeler Kolonya şehrine girmİf· 

terdir. Sokaklarda büyük bir kalabalık 
vardı. "F eldgı·au'' üniformalarının bu 

Yt:GOSLA VYA 'D 

SiYASAL DURllıU: 

B. Stoyadiııov· ·~ 
.. ..> 

yeni k_ahineyi k~ıırdu 
B e l g rad, 

8 (A.A .) - B. 
Stoyadi -. . 
n o v ı ç yenı 

kabin e yi 
kurmu~tur. Bu 
kabinede bütün 
eski bakanlar 
dahildir. Ya l· 
nız, harb v e 
deniz bakanı 

general Jivko -
viçin yerine bü B. Stoyadinoviç 

yük kurmay reisi general Mariç ta
yin edilmi!tİr. Adliye bakanı B. Mİ§· 
kulin'in yeri açık kalmıştır. 

Çiftçi partisi !efi B. Corcoviç ka. 
bineye memur bakan tayin edilmiıtir. 

1. - Alman muhtarasını kabulü İm· 
kansız telakki etmek 

(Sonu 3. üncü sayfada) 

:\1 ll .. LETLER 

CE.\IİYETINDE 

Konseyin perscmhe 
.. ' 

günü toplannıası 

muhtemel 
Cenevre, 8 (A. A.) - Milletler 

cemiyeti konseyinin perşembe günü 
toplanması ihtimali vardır. 

Konseyin Lokarno andJaşmasını 
imza edenlerin isteği üzerine, asker· 
lik dışı edilmiş Ren bölgesinden Al
man kıtalarırun geri çektirilmesini 
istiyeceği sanılıyor. Lokarno paktını 
imza etmiş olan devletler, bazı lü
zumlu emniyet tedbirleri müstesna 

( Sonu 3. Üncü sayfada) 
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İ Bugün l 
1 İç sayfalarımızda j 
l okuyunuz: j 
ı ikinci sayfada: ı 

_ Düşünüşler - İç haberler i 
Uçüncü sayfada: 

Dış haberler. 
Dördüncü say/ada: 

Kitaplar ve kütüpaneler 
- Yabancı gazetelerde o
kuduklarımız - "Ankara" 
tefrikamız. 

~ Beşinci sayfada: 
i 

ıi B. Hitler'in Rayhştag'da-
1 ki nutkunun son kısmı • 

i
l "Evlilik ve ötesi" tefri. 

kamız. 
1 Altıncı sayfada: 

1 Spor haberleri - "T opye-
: yekun harb" tefrikamız. ·--··--.. __..._ .. , __________ . 

9 M \H1' l 9:~6 P \Z HTESi 

•• •• •• u.ru ncu 

sayıfamızdadır. 

Heryerde 5 k' 

Ras Mulug~etta . öldü 

Boıııl)ardınıaıı 

Adisahal)a da 
Adisababa, 8 

(A.A. ) - S ü 
Bakanı R a s 
Mulugetta kısa 
bir hastalıktan 
sonra Ölmüştür. 

"* 
Paris, 8 (A. 

A.) - Havas 
ajans. muhıtot• 
rinden: Halkın 
bombardı 4 

lio ı·l{usu~ la hosaltılan 
' öl iiın siil{ôııu var 

m a n korkusu • 

i 1 e dağılması L.:;:...~'-"-~~~-:...ii.lli1!~~ . neticesi olarak 
şehir bir ölüm 
sükunetine bü -

Mareşal Badoğliyo Ambc:İ Alagiye h.arıı yapdar1 
hücumlarda tarasaud mev kiinde 

rünmüştür. 

Dün saat 22 de şebrin sokaklarında 
tellallar dolaşarak saraydan verilen şu 
emri ilan etmişelrdir: 

"Bir hava hücumu ihtimalini karşıla-
mak üzere, yann saat 6 dan itibaren 
halk şehri tahliye edecektir.'' 

Bütün gece, ıehri terkeden otomobil
ler, kamyonlar, beygirler ve katırların 

sürekli bir gidiş gelişi yüzünden tehirde 
cehennemi bir gürültü hüküm aiinnit
tür. Şafaktan itibaren, içlerinde bir çok 
yabancı bulunan halkın yansı kırlara 

çıkmıştır. Mağazalar kapalı kalmııtır. 
imparator sarayı boıtu. Tayyareleria 
benzin depoları boşaltılmış, sokaklu he
men hemen yalnız itfaiye, uzun lalıçlaı-

(Sonu 3 . üncü saylada) 

"Ulu~,, un Dil Yazıları 

Giineş--Dil-
T eorisiııe göre Türli dilindeki 

Ek - Zamirleriıı analizi 

l:\t 
''Güneş - Dil" teorisine göre bu 

ek - zamiri iki türlü analiz etmek 
mümkündür. Bunlardan biri, dilin 
bugünkü haline ve bizim lehçemi
ze göre bu ''im'' i düz ve basil bir 
ek gibi alarak yapılan en kolay bir 
analizdir: 

Malum olduğu üzere "M" ve o
nun kategorisinden olan "'b, v, p, 
f" konsonlariyle ''v = ğ'' olduğun
dan dolayı bunların yerine geçe
bilen ''ğ, y, g, k, h" konsonları, 
doğrudan doğruya ''ego" yu, yani 
ana kök mefhumunun süje veya 
objesini ifade ederler. 

Bu halde "im" ekini basit bir 
ek olarak sonuna yapıştığı kelime
nin ' 'ego" ya ait ve ona bağlı ol
duğunu anlatır bir ek diye alabi
liriz. 

Bu halde "im" ekinin analizi, 
bağlı olduğu kelimenin etimolo
jik analizi içinde yapılmak lazım
gelir. 

Mesela "evim" ve "geldim" ke-

ll. 
limelerinin etimolojik şekillecinde 
bu "im" in manası ıöyle tespit <>
lunur. 

(1) (2) (3) 
1. Evim: (eğ + ev + im) 
(1) Eğ: ana köktür. "Günq" • 

ten çıkan manalar arasında "ha
ra ret" ve ''ateş" manalarına gelir. 

(2) Ev: Ana kök anlamım ken-
dinde tecelli ve temessül ettiren 
elemandır. 

(Eğ + ev - ev): Ateş ve hara
retin tecelli ettiği yerin adıdır. 
llkel insanın içine sığınıp ısındığı 
yer anlamından bugünkü manası

na şümul peyda etmiştir. 
(3) im: Yukarıki (ev) mefhu

muna temellük eden süjeyi göste
rir. Bu süje (ego) nun kendisini 
t;österen mıntakada bulunduğun
dan söz söyliyenin kendi~i oldu
ğu anlaşılır. 

(1 ) (2) (3) (4) 
il. Geldim: (eg + el + ed + im) 

( 1) Eg: Ana kök yerine geçe
( Say/ayı çevirinir. ) 

Bilhassa bayramda giineşli ue gu%el geç<" havalaı dün sabahleyin bulutlan
mış ve öğleden sonra epi sÜl'fm bir yağm u• ,vağmı.ştır . Resmimiz d ün )'oğmur 

altında Anafartalar cadde~in a.,,. r ,..('" 1Pr; ..,,3., ... ,.;v,.r. 
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Dii.~ii nii~ler 

edebiyatçılık 
Bazan gözlerimizi biraz geriye 

doğı;u cevirince, biz e, her şey gibi, 
ecle~y~tçıhğın da bir zamanlar ne 
kadar kolay bir iş telakki edilmiş ol
cluğu nu gorerek hayret etmekten 
kendimizi alamiyoruz. 

F.Mki kıymet ölçüleri kökünden 
.sarsılmış, yerine heniiz yenileri ko
nulamamış bir zaman parçasının, 

nereye sarılınacağı bilinmiyen şaş
kınlığı içinde, bir çok şeyler gibi, 
§Öhretler de alabildiğine yağma edil
miştir. 

Bir yabancı dile sahib olmak va
şıtasile sınıflarını klasik bir kiiltür
rün sağlam temeli üzerine inşa et
mek liizumunu bile anlamamış bazı 
istidadlrlarm. kendilerinden önceki 
nesillerin edebi miraslarından çıka
rabildikleri materyellerle ve ilk genç
liklerinin umutlu hızı ile ortaya koy
dukları nice dayanıksız ve köksüz 
eserler. sahiblerine bir müddet için 
f(>hret kapılarını acmıya kafi gel
miştir. 

Ve ellerine nasılsa geçirivermiş o
lan bu şöhret hırkasını sırtlayınca, 
adlarını ebediyetin defterine yazdır
ınrş olduklarına inanan sanati, pek 
çabuk elde edilmiş bu şöhret kadar 
Jcolay sananlardan çoğu, geçici mu
vaffakryetlerinin üzerine yaslanarak 
artık derin ve deliksiz uykularına 
yatmakta bir mahzur görmediler. 

Fakat burahat ve mes'ud uyku
dan uyanarak etraflarına bakmak is-

rek onun anlamını kendinde te
messül ettiren birinci derece pren
sipal köktür. ••Hareket" anlamına 
gelir. 

(2) El: Kök anlamının mutlak 
ve gayrimuayyen bir şümule ma
lik olduğunu gösterir. 

(Eğ -1- el = gel) alelıtlak bir 
hareket demek olur. 

(3) EJ: Yapıcılık, yaptırıcılık, 
yapılmış olmakbk anlamiyle mef. 
huma dahil olur. ''Gelmek" işinin 
yapı1mış olduğunu gösterir. 

( 4) İm: Gelmek işinin yapılışı
na temellük eden, yani bu işi ya
pan süjeyi gösterir, ki (ego) mm
taka.sında bulunuşundan yine söz 
IÖy)iyenin kendisi olduğu anlaşıl
maktadır. 

lm - Unı 
Şimdi bir de bu "im" ekinin dil

deki asıl kaynağım aramağa çalı
talun: 
Doğrudan doğruya sözü söyli

yen kimsenin adı yerine geçen 
~ir ''ben" dir. Bu "ben" birçok 
Türk lehçelerinde "men" diye de 
telaffuz olunur. 

Dillerdeki eklerin hep tam ma
nalı birer kelimenin aıınarak kü. 
çülmesinden doğduğu artık dilci
ler arasmda bir "mütearife" hük
mündeair. Bu hale göre şu "im'~ 
ekinin hu ''men" sözünden aşın
ma olduğuna şüphe yoktur. 

Bu noktayı şöyle izah edebili
nz: 

(Ev im) demek, (ev F men) 
demektir. Yani burada ayrı ayrı 
iki mefhum vardır: birisi hariçte 
bir obje olan (ev), öteki içimizde 
kendi benliğimizi anlatan (ben) 
veya (men) dir. (Ev) in (men) e 
ait, onun malı olduğwlu anlatmak 
üzere hu iki kelime biribirine bağ
lanmıştır. Bu hale göre (evim) ke
limesi şöyle iki mürekkep kelime
nin birleşmişi olmak lazım gelir: 

(1) (2) (3) (4) (5) 
I. (eğ -.... ev 

II. + eğ + em + en) 
En sondaki (en) elemanı da 

- saha manumm burada lüzumu 
olmadığına göre • (eğ) yerini tut
nıuştur. Şu halde (evim) in tam 
etimolojik tekli: 

(1) (2) (3) (4) (5) 
(eğ + ev + eğ + em + eğ) 

olur. 
Baştaki ana kök kendisini te

messül ettiren elemanla ve orta
daki (3) numaralı (eğ) süjeyi 
gösteren elemanla kaynaşarak ve 
ıondaki (eğ) de dü,erek kelime 
son morfolojik ve fonetik şeklini 
slrr: Evim. 

tedikleri gün, adlarının sihirli liste· 
den silinmiş olduğunu görerek önce 
şaştılar, sonra kızdılar ve ardından 
yaygara başladı. 

Evvelce verilmiş bütün kıymet 
hükümlerini bugün elimizde bulu· 
nan rnihenae vurarak yeniden göz-., 
den geçirmenin sırası gelmiştir. Bu
nu, her şeyden önce, gençlere, ede-
biyatın ne kadar çetin, güç ve şaka
ya gelmez bir meslek olduğunu an
latmak ve ona örnek olarak yalancı 
değil hakiki şöhretleri göstermek i
çin yapmalıyız. Artık anlaşrlmalıdır 
ki gençlikte çırpıştırılmış bir kaç der
me catma eserle sanat alanında 
kendi.ne bir yer yapmak devri ta· 
rihe karışmrşbr; ve hiç okumadan. 
meşgul olmadan. cereyanları takib 
etm~den, derin bir uyku arasında sa-
yıklama kabilinden edebiyat hakkın
da fikirler ileri sürenler, kendilerine 
ya güldürür, ya acındmrlar. 

Yeni hükümlerimizi. her şeye te
mel tanıdığımız külti.ir süzgecinden 
aecirerek, insafsızca verelim. Ta ki, 
;a~atin yalçın kayalarına tırmanma
ya hazırlanan genç bölükler. ne ka
dar çetin bir işe giriştiklerini iyice 
anlıyarak. kendilerini önceden ona 
g-Öre hazırlasınlar. 

Kolay eaebiyat devri kapandı. Ye
ni dağıtılacak kıymetler için İmtihan 
cok sıkı olacaktır. 
. YAŞAR NABi 

Demek oluyor ki analizin en 
son haddinde (im = men) olarak 
ekin doğrudan doğruya manalı 
kelime şekli elde edilmektedir. 

Eski eserlerde "gelirim" yerine 
''gelirmen,, gibi sözler çoktur. 
M evlana'nın: 

Hem men deyiş bilirmen 
Hem men kopuz çalarmen 

mısraında bu şekilleri görüyoruz. 

Uon 

Not: 1. - Ek - zamirin aslı böy
lece (men) şahıs zamiri olduğun
un anlaşılması, fransızca mülki
} et zamiri olan ( mon) un da baş
ka bir şey olmadığını göstermek
tedir. 

Bu kelime ile "me'' ve "moi" 
sözleri hakkında "Dictionnaire 
etymologique de la langue fran
çaise" den şu satırları okuyalım: 

1. "Mon. - eski lransızcada mül-
1'et olarak fail gösteren bir de 
''mes" şekli vardı ki hala "messi
re'' kelimesinde izi görülmektedir. 
Bunun cemi §ekli daha orta çağ
larda kaybolan "mi'' idi. - latin
celeri "meus, meum, mea (Fransız
ca müenneslerde yalnız bir şekil 
muhafaza ettiğinden meum'a mu· 
kabil olan meam kaybolmuştur, 
mei, meos, meas" tır ki daha ilk 
zamanlarda aksanlarını kaybede
rek "mus, mum, ma, mi, mos, mas" 
şekillerini almışlardır.'' 

11. "Me. moi. - latince me, voka
linin uzunluğunu bir aksanla gös
tererek moi şeklini ele almıstır. 
latlyancası mi, lspanyolcası ve es
ki prooansalcası me dir.'' 

Su ifadeler, yalnız (men = 
m;n) olduğunu ispat etmekle kal
mıyarak, bunların da asıl bir 
( meğ) den ibaret olduğunu gös
termektedir. Bu da yukarıda ki a
nalizde 

yerme 

(J) (2) (3) 
(eğ + em+ en) 

(eğ+ em+ eğ) 
almamızın ne kadar yerinde oldu
ğunu ispat eder. 

Em 
Not: 2. - Fars dilinde ''evim" 
· "h ' " "k'tabım'' verıne aneı men ve ı 

yerine ''kitabı men'' yolJu terkip· 
Jer kullanılır. Bu (men) kısaltıla
rak ve kelimeye bağlanarak doğ· 
rudan doğruya (- em) eki halini 
alır. "Kitabem = kitabım" ve 
''şinidem = işittim", "güftem = 
söyledim'' sözlerinde olduğu gibi. 

Yukarıki (evim) analizinden 
anlaşılır ki Türk dilinde de ekleş· 
mel erden önce (ev +· men) diye 

ULUS 9 MART 1936 PAZAl .. L l 

1 iç HABERLE 
IST AN BUL TELEFONLARI: 

, B. Şül{rÜ l{aya geldi 
İstanbul, 8 - İç Bakanı B. Şükrü 

Kaya bugün Avrupadan döndü ve 
istasyonda karşılandı. Bakanın sıh
hati çok iyidir. 

Tramvay k~zasr ve 
Çetin Kaya 
İstanbul, 8 - Bayındırlık 

bakam Çetinkaya Şişhane yoku
şundaki tramvay kazası ile yakın
dan ilgilenmiş ve şirket komiserin
den kaza hakkında malumat al
mıştır. 

Ticaret odasının 
toplantısı 

İstanbul, 8 - Ticaret odası ida
re meclisi salı günü toplanacak ve 
Devlet demiryollan ile Zahire borsa
sı arasında bayram günleri vagonla
rın boşaltılıp boşaltılmıyacağı hak
kındaki anlaşmazlık hakkında karar 
verecektir. 

Deniz inşaatı 
mühendisliği 

İstanbul, 8 - Deni2 yollarının 
inşaiye mühendisliği ve makine tah· 
sili için Almanyaya göndereceği. ta
lebelerin müsabakası neticelendi. Ka
zanan 6 talebe yakında Almanyaya 
gidecektir. 

Yüksek deniz mektebinden birin
cilikle çıkan Adnan yine Deniz yol
lan idaresi tarafından kaptanlık sita· 
j1 için Avrupaya gönderilecektir. 

Yabancı dil bilen gümrük 
memurları 

İstanbul, 8 - Y ahancı dil büen 
gümrük memurlarından bazılarının 
sitaj için Avrupa gümrüklerine gön
deril,,.ceği söyleniyor. 

Konservatuvar binası 
İstanbul, 8 - Şehzade başın

da yapılacak konservatuvarın te· 
mel atma merasime yetiştirilebi
lirse 23 nisanda yapılacak ve bina 
29 birinci teşrine kadar bitirilecek
tir. 

Stadyom ve mezarlık 
İstanbul, 8 - Yeni bahçe stad· 

yomu ile Zincirli kuyu mezarlığı 
için şehir büdcesine tahsisat kona
mamıştır. Eğer belediyeler banka· 
smdan para alınabilirse bu iki iş 
borçla başarılacaktır. 

bir mürekkep kelime şekli vardı. 
Sonradan bu (men) kaynaşarak 
(im) olmuştur. 

Farsçanın (men) i doğrudan 
doğruya Türkçe olduğu gibi, 
(em) in de (im) olduğu meydan
dadır. 

/p 
Not: 3. - Arapçada (im) an· 

lamına olarak isimlerde (iğ) ek-
zamiri kullanılmaktadır. (Evim = 
dariğ), (kitabım = kitabiğ) gibi. 

İsimlerdeki bu ek. zamir, Türk
çe (men) in etimolojik aslı olan 
(em : eğ) den birinci elemanı da 
kaldırarak yapılmıştır. • 

Arap dilinde fül tasriflerinde 
kullanılan birinci şahıs ek • za
mirleri mazi sıygalarında ( tü) ve 
müzari sıygalarında - baş tarafa 
getirilen • ( e) şekillerindedir. 
(Keteptü =yazdım), (Ektübü = 
yazarım) gibi. Bu ikinci şekil· ya
nına konsonu konulunca - yine 
(eğ) olur. 

Mazi sıygalarındaki (tü) şekli 
ise, (üt -!- üğ) dür ki (üt) yapıl
mıf omaklığı ve (üğ) süjeyi gös
terir. 

Görülüyor ki arap dilindeki 
(eğ), (iğ) ve ( üğ) ek . zamirleri 
de Türkçe ek • zamirin bir cüz'
ünden başka bir şey değlJdir. 

l. N. DiLMEN 

PAR1S 

t)NIVERSITESİNOE: -------- ---

Tiirl{iye hal{kında 

konf eranslaı" 
Paris, 8 (A.A.) - Anadolu 

Ajansının özel aytarı bildiriyor: 
Paris üniversitesinde geçen se

ne açılan "Türklüğe ait araştırma
lar merkezi" hu yıl için hazırladı
ğı konferanslara haşlamıştır. ilk 
konferans İstanbul fransız ensti
tüsünden B. Sossey tarafından 
''Halk şiirleri,. mevzuu üzerinde 
2 martta verilmiştir. Konferanscı 
bilhassa "mani ve türkü, koşma, 
destan. nefeslerini tetkik etmiş 
ve güzel nümuneler göstermiştir." 
Aynı hatip türk halk edebiyatına 
ve halk tiyatrosuna dair iki kon
ferans daha yapacaktır. 

Öteki konferanslara gelince, 
B. Vittek "Küçiık Asyada Selçuk 
devrinin ana çizgileri,, ve Osman
lı tarihinde gaziler,, mevzulu iki 
konferans, B. Deny: •·ıs ve 16 ın
cı asırlarda türklere atfotunan fi. 
kirler,, ve türkçede ses ahenk ka
idesi,, üzerine iki konferans, B. 
Gabriel ''Doğ-u Anadolusunda ar
keoloji bakımından seyahat,, ve 
Anrid - Diyarıbekir hakkında iki 
konferans, Fazı) Ahmet de ''Türk 
inkilabr ve Kamalizm,, üzerinde 
iki konferans ve dijon üniversite· 
sinde profesör B. Şapü "Anado
lunun toprak teşekkülatına dair,, 
bir konferans vereceklerdir. 

Bu yılın programı hu suretle 
12 konferanstır. Ve Sorbon salon
larında muayyen tarihlerde verile
cektir. hepsi mart içinde bitecek
tir. 

Baladaki konferans 
Bala, 8 - Buraya gelen Mecdi 

Sayman mekteb binasında topla
nan kazanın ileri gelenleri ile bü
yük bir kalabalık önünde dün öğ
leden sonra ve bu sabah inkilap ve 
istiklal mevzulu konferanslarını 
vermiştir. Konferansların muhtelif 
yerlerinde Atatürk'ün yeni Türki· 
yenin kurulmasındaki eşsiz rolle
ri zikredilirken hefecanh alkışlar
la ulusal şefe olan bağlılık izhar 
olunmuştur. 

Romanya ve Bükreş rad
yolarında Türk gecesi 
Bükreş, 8 (A.A.) - Romanya 

ve Bükreş radyo istasyonları 10 
mart akşamr için bir türk gecesi 
tertip etmişlerdir. · 

Saat 21,15 de başlıyacak olan 
hu programa göre Bükreş elçimiz 
Süphi T anrıöver'in kısa bir söy
levinden sonra Bükreş· üniversite
si güzel sanatlar tarih profesörü 
Georg Operesko " Modern Türkiye
de güzel sanatlar., adlı bir konfc. 

rans verecek ve Türk gecesine iş
tirak etmekte olan sanatkarlar da 
şu parçaları çalacaklardır.: 

Bükreş konservatuvarı piyano 
profesörü B. Filinesko Cemal Re· 
şidden "Bartın havası,, ile Aydın 
havasını, Bükreş operası soprano
sı Bayan Emilia Gutziano türk me
lodisiyle halk türkülerinden Ay 
şarkısını, B. Filinesko Kazım Ne
cilden yaz hatırası ile köy, ve ulvi 
~ernalin de piyano için üç kompo
zısyonunu. 

:·····--···· ... ········· ... ································: 
~ Bugüıı ., 
~ İnkilap dersi 
~ l 
i B. Ilikmet Bayur ı· 
i T oralından Hcı.lkevinde 
i aaat J 1 ~O da 11erilecektir. 
"·································'.················ ······· 

Sıyasal bilgiler okulu 
talebeleri gittiler 

Perşembe günü, bayram tadil
lerini Ankarada geçirmek üzere 
şehrimize gelen siyasi bilgiler o
kulu talebelerinden mürekkep ka
file dün akşam trenile fat:ı.nbula 
dönmübler ve istasyonda yüksek 
tahsil mekteb talebeleri tarafından 
uğurlanmış! an.hr. 

Misafirler. cuma sabahı baytar 
ziraat ve oı !'Han fakültelerinin 
müzelerini >'e oi'leden sonra orman 
çiftliğini gezmiŞler ve gece şeref
lerine enstitüde verilen çayda bu
lunmuşlardır. 

Cumartesi öğleden evvel Yük
sek Ziraat Enstitüsü ile yaptıkları 
voleybol maçını kazanmışlardır. 
öğleden sonra baytar fakülte!-inin 
Halkevinde verdiği müsamereyi 
seyretmişlerdir. 

Dün sabah Ziraat en&titüsü ve 
Sıyasal bilgiler okul talebeleri a
rasında yapılan pinpon maçını 
Y. Z. E. sü takımı kazanmııtır. S
p-Or sütünümüzde yazdığımız fut
bol maçından sonra misafirlere b;l' 
çay daha verilmiş ve bu çaya yük· 
sek Ziraat enstitüsü talebelerinden 
baska Hukuk fakültesi talebeleri 
de davet edilmişlerdir. 

Artvinin kurtuluşu 

Artvin, 8 (A.A.) - Bugün 
Artvin in ana vatana ka vuıtuğu
nun 15 inci yıl dönümü olmak do
layisiyle büyük tezahürat yapıl
mrştrr. 

Bafrada yeni okullar 
açılacak 

Bafra, 8 (A.A.) - Bafrada 
kültür alanında geniş bir çalışma 
vardır. İsmet lnönii ilk okulunun 
yapısı bitmek üzeredir. Bu yıl bir: 
de orta okul açılacaktır. Bafrada 
orta okul olmamasından dolayı 

ilk tahsilini bitiren kaza gençleri 
çoğu orta tahsillerine devam ede· 
miyorlardr. Orta okuJun açılacağı 
haberi bu yüzden büyük bir sevi~ç 
uyandınnı~trr. 

Havalar müsait gittiğinden 

çiftçilerimiz tütünlüklerini tanzİD\ 
etmiye ve fide dikmeye b~lamış
lardır. 

Uşakta balo 
Uşak, 8 (A.A.) - Gençler bir

liği sosyetesi eısiz bir balo vererelC 
13 üncü yıldönümünü kutlamıştır. 

Başbetke 

BARIŞA DOGRU 
( Ba1ı 1. inci saylada) 

Asyada san japonlar, Avrupada 
sarışın alınanlar var. Akdeniz in .. 
giliz emniyet yolu ise, bu yolun 
gitmekte olduğu emniyetin bizzat 
kendisi Asya denizlerindedir. ı .. 
talya ordusu ise, Avrupada, )atin 
emniyetinin hemen hemen yarısı 
demektir. 

Fransa, parlamentodan sovyet 
paktını geçirerek, ve lngilteı-e, 
ada tezgahlarına 2 milyar türk li
ralık tayyare, kruvazör, destroyer 
ve saire ısmarlıyarak, İtalya ve 
Habeşistana barış teklifinde bu• 
lundular. Habeşistanm, Avrupa 
ve dünyanın daha sükiinlu ve Mil• 
Jetler cemiyeti azalarının daha 
kuvvetli oldukları bir zamanda 
hücuma uğramamış olmasından, 
kendi istiklali kadar Milletler ce• 
miyeti otoritesinin de zarar gör• 
müş olduğuna şüphe yoksa da, bü· 
yük azalar yakın zamanda emnİ· 
yet mekanizmasının kusurlarını 
düzeltecek1erini vadetmektedir .. 
ler. 

Afrika barıır olsa bile, galiba, 
ne Adisababa, ne Cenevre, ne de 
Roma donanmıyacaktrr. 

F.R.ATAY 
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Alrrian kuvvetleri Ren şehirlerine girdi 
( Baıı l . inci sayfada) 

J. - Meseleyi, Lokarno paktı hü· 
kiimleri gereğince hemen milletler cemi· 
Jetine tevdi karanm taıvib etmek. 

3. - Lokarno muahedesini imza c
deıılwle istiıareye girmek. Bı.ı istitare 
••lı ıiinü Paris'te cereyan edecektir. 

Bakanlar kunılu, bı.ından başka, harb, 
deniz Ye hava bakanlarına, durumun ge
l'elıtireceği tedbirleri almak üzere sala· 
lııiyet vermiştir. 

Bmnlar kurhı, general Moren tara
'-dua askeri harekat ve ıınır muhafa
.. hattı hakkında önceden ahnmıı olan 
~lan taavib temiıtir , 

9, Saro bu aktam &aat 19.30 da, fran· 
... ..aletine karşı radyo ile bir nutuk 
V..._.tİr. 

Bokanwr kurutU1ıun toplantısı: 
t'wA&, 8 (A.A.J - uun ak§aın top

-- bakanlar kurulundan sonra B. f..._ ıazctecileri kabul ederek şu bo-

1--- bwunmuıtıurı 

''AJmanya'nın verdiği son kararı, ka· 
-.Op anetmek franıız hükümetinin va

aif.a.i cümlesindendir. Fakat. teıebbüı 
etlileccık olan diğer bütün hareketlere 
'-a UmoJ' engel olamaz. Franaız bükü
ıı.eti, aadlaımalann ba bir tarafh feş. 
l.iae kufı ''müıterek bir muahlefet' 
İcraaı buıusunda görüımeler teatisi İ· 
~ öteki devletlerle temas halindedir. 
f'rıuıaa, meselenin heyeti wnumiye ini 
Qaitletler cemiyeti konıeyine bildirecek
tir.'' 

B. Flanden, B. H itler'in Paris gazew 
telerinden biri vasıtasiyle ahiren yaptığı 
fr.ansrz • almnn yakınlaşması teklifinden 
ıonra, B. Frr.ınsua·Ponsc'nin böyle bir 
ralmılaımanm hangi esaslar içinde gö
riiıebileceğini Hitlcr'e sormağa memure
dilcliiini söylemiştir. B. Hitler, B. Fran
"-·Ponsc'yi Yon Noyrat'ın yanında ka

b..t ebnittir. Bu husustaki cevabını daha 
IOva vereceğini fakat bu görüımenin 
ridi hıtulmasını istediğini söylemiştir. 
l>ia Nbab B. Fransaa·Ponse Hitlcr'o, 
l.obrno pakbrun feshini bildiren muh
'-raaın "beklenilen cevab gibi telakki 
~ilip edilmiyeceğini" sorduğu zaman, 
llitlw, ''evet'' demiıtir. 

IJ. Pol Basıid'in aöyledikleri: 
Parlimento cbt itler komi~yona reisi 

._dibi mebuı B. Pol Bastid i, Alınan-
1'111lua kararının Fransayı hayrete düıür

~ let"ekdiğini, bunun, İngiliz • fran· 
•~ İfbirliğini daha sıkılaşdıracağını ıöy
letni9tir. 

lı',.an":. saliilı.iyetli mahfillerine 
llÖre: 

l(en'in tekrar askerileştirilmesi Üze
tine franıız su bakanı ihtiyat tedbirleri 
'1.llllUUı ve prk ı.n.r.ndaki müdafaa ter~ 
ua..tının k1.1 vvetlendirilmesi için emir 

"-eceL:tir 'f erluı edılen askerlerin tek
t__. celbi veya yeniden asker top· 
'-llaaaal tasavvuru yoktur. Dıt 
l..1c&nhğmdan salahiyetli bir zat, 
f'"-nsanın ruiılctler ccmıycunin kararma 
~yeccğini ve Almanya aleyhinde zec• 
ti tedbirlerin tatbikini iıteyeceğini söy
~ttir. Askeri mahfiller, Ren bölgesi
~!\ itgalinin yalruz fransa için değil, 
\iitün Avrupa için bir tehl.ke oldugu 
diifiincesindedirler. 

f',.«nıız basınının düşünceleri 
1-lavas ajansı bildiriyor: 

F'rwıs.z ı.lll54nt, L .. karno paktının Al
~ttya tara ... ndan t'!A tarLJJ olarak bo
~tıhctııu ve \, e;rsay a.ıuı aşmasının yeni
~el\ bozulmasını muttehid bir nefret ve 
lllf • le ka!i.ıaınışbr. 

~ ~•zcLcler, Almanyanm bu .hare
et.irua kabul eda.emiyecek bır ıey 

~ld\lğunu kayıdla kamoyun &oğuk • 
"nld~ına müracııat etmektedırle.-. 

ili &. d'Ormeson, Figaro &azcLeı.inJe 
'- kic 
ct11.w~..1· F 1 .. 

ı._ Q.vaae, ransa • a man munase-
~ "-t 5Uıınnı geçmekte ve arsıulu-

bi.. ıuikast teşkil etmektedir.,, 
kt Pöti Parizyen, Fransanm bugünkü 
ile tla .. İçinde zayıf davranacak hal. 
) 01ınadığmı ve davranmıyacağını 
"-.:'tor 

•i Jtlt-rıal gazetesinde Sen Bris Hitle-
1\ hi .. lccre daha dünyaya meydan o-

kuduğunu aöyliyerek, artılL fenalığm 
önüne geçmek değil, yapılan iti dü . 
7eltmek lazım geldiğine iıaret ediyor. 

General Kaıtelno Eko dö Pari ga. 
zetesinde fransız ulusunu birleımeye 
ve sükuna davet etmektedir. 

Pertinaks aynı ltazetede, on yıl
dır Alm• byay karf: güd~len ima 
ve zaaf sıy<'.ı;a.aının meyvalarmı verdi
ğini yazarak Almanyanm ekonomik 
durumunun bozukluğuna iıaret et
mekte ve ona karşı zecri tedbirler 
tatbiki lüzumunu ileri sürmektedir. . 

nin, Hitlerin meydan okuyusunun so· 
nunda iki aksülamel ifade ettiğini bil. 
diriyor: 

Bir taraftan, Almanyanm, Lokar 
noda hür bir &urette imza etmİ§ oldu· 
ğu teahhüdleri inkar etmesi, öte ta. 
ıaftan, her feye rağmen hadiselerden 
hisse çıkanlarak, B. Hitler'in alman 
teşebbüsünün bazı müspet noktaları • 
nı gösteren sözlerinin pek dikkatli 
bir surette gözden geçirilmesi. 

Sunday Tayms, andlaımalar birer 
kağıd parçasından ibaret kalırııa, 

Ren nehri üzerinde Erenfeld hisarı 

Sosyaliıt Papüler gazetesi, son hadise 
dolayisiyle harb çıkacağım sanmamakla· 
dır. 

Komünist Omanite gazetesi, fransı:r. 
u)uş0nun hüriyeti müdafaa ebnek için 

birleşmesinin, harb isteyenlerin hücum· 
larının kırılacağı bir sed olacağını yaz. 

maktadır. 

Pöti Jurnal'de, Berlinle Roma ara
sında bir rabıtadan korkutacağı sıradn 
Mussolinin ıulb teklifini kabul ebnesin
den dolayı ıeYİnmektedir. 

ingilterede 
I ngiltere' nin protestoda 
bulunmmıı muhtemel 

Lonara, 8 (A.A.) - Uıt oakanlığ~ 

mahiaUeri, Lokarno, andlattıaaıt.ırun Al· 

manya tararından teınine kda·11•, 1ngilte
re nin kati bir protestoda Duıunma ... run 

pek muntemel oıdugı.mu ıöylemeıuedir· 
ler. Hu mahfiJlerin iJave ettiğine g.Jre, 
liüyuk Britanya, dün l{ayttag' da B. Hit· 
ler in ileri sürdüğü tt.k.itler esası üzcrin
d~ ve milletler cemiyetinin reisligi altın· 

da görütmelere girişilmesine tarafdnr 
bulunmaktadır. 

Burada kaygu uyandıran tek nokta, 
B. Hitler in nutkunda, Çekoılovakya 

hakkında hiç bir söz aöylememiı olma· 
ııdır. 

Almanya'nın Cenevreye dönmesi i
çin §art olarak ileri ıürülen miJJetJer ce· 
mi yeti nizamnamesinin V erıay andUlŞ· 

masmdan ayrılması yolundaki istek 

Londra'dahiç bir itiraz uyandırmaauş

tır.ÇünkJ Londra'nın salahiyetli mah· 
filleri de böyle bir ayırmıya yapılması
na çoktanberi tarafdar buiunuyorlardı. 

B. Hitler'in teklifleri üzerine ye!'Iİ 
görÜfmelere girişilmeıi hakkındaki nı

hai karar bu husustaki kaygusunda hak· 
lı olan Franıa'ya aiddir. 

Siyasal mahfiller, Fransa'nın, mese• 
leyi milletler cemiyetine sunmak busu· 
ıundaki karanru tasvib ebnektedirler. 

Cenevre toplantısı gecikecek mi? 
Londra, 8 (A.A.) :- B. Edeo'in 10 

mart olarak tesbit edilen milletler cemi· 
yeti konseyi toplanbaının 12 mart tari· 
hine tehirini istemesi ihtimal vardır. 

lngiliz gazetelerinin yazdıkları: 
Londra, 8 ( A.A.) - Londra gaze· 

teleri Almanyanın Lokarno andlaı· 

maııını yırttığmı ve alman kıtalarmın 
askerlik dıtı Ren bölgesine girdiğini 

büyÜk bathklarla yazmaktadırlar. 
Havas muhabiri, pazar gazeteleri-

6İlihtan ba§ka güvenilecek bir §ey 
kalmadığını söyliyerek "Sizi her an 
bır yumrukta yere sererek ve sonra 
aa yeni şartlar dikte edebilecek biri· 
nin yam t>a~ında nasıl rahat rahat yü.. 
rüyebilirsiniz 7,, diyor. 

Obscrver gazetesi Abnanyanm yap
hğı bu hareketin zecri tedbirleri göm
düğünü, bunlar kaldırılmadıkça bir 
alman veya fransız taarruzuna karşı 
ıngiliz • İtalyan garantisini ihtiva e
den tekliflerin görütülmesine imkan 
bulunmadığının aşikar bulunduğunu 

yazmaktadır. 

Bazı pazar gazetelerine göre B. 
Hitlerin söziı, Lokarno ve Versay and-
1&.fmalarmı çiğneyİ§ tarzı dolayısiy

le ehemiyetlidir. Bazıları, harbdan de· 
ğil, barıştan bahsebnek üzere toplan· 
mak vesilesini Avrupa devletlerine 
\.erdiğini yazmaktadırlar. 

Sunday Kronikl gazetesi B. Hitle
rın ınsan ara yeni bir umud verdiği· 
ni, sözlerinin evrensel bir ehemiyeti 
olduğunu ve herkes tarafından min. 
netle kabul edilmesi gerektiğini yaz
makta ve ''bir red, beşeriyet için bir 
cinayet olur" demektedir. 

Sunday Ekspres'in fikrini sorduğu 
Loyd Corc'un "soğuk kanlılığımızı 

muhafaza edeceğimizi umarım.,, de· 
mittir. 

Lord Snv"den de Hitlerin şimdiye 
kadar yaptı~ı sulhçu tekliflerin meç. 
hul kaldığını, fakat bu teklifin de 
meçhul kalmasına veya reddedilme
tıne ulusların izin verrniyeceklerini 
&fiylemi~tir. 

."ov~·(•tler llirliği'ndc: 

Moskova, 8 (A.A.) - Havas 
ajansı bildiriyor: 

Lokarno paktının feshi derin 
bir tesir yapmıştır. Bu hareket, Av
rupa sulhu aleyhine müteveccih 
telakki edilmektedir. Selahiyetli 
mahfiller B. Hitler'in nutkunda 
Avusturya' dan bahsedilmemiş ol· 
masını Sovyet Rusyanın, kendis\
le, bir karşılıklı yardım paktı ım· 
zaladığı bu memleket hakkındaki 
alman maksadları bakımından ma
nalı görmektedirler. 

l'olonya'da: 

Varşova, 8 (A.A.) - Selahi
yetli mahfiller, fransız - sovyet , 
paktının yapılması neticesinde, al
manlar tarafından bir mukabele
de bulunulmasının zaten beklenil-

-
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Ras Mulugetta o •• 

Bombardıman 
Adisal)aha da 

l{orl{usuyla lloşaltılaıı 
ölüm sük.ıtnu var 

( Btqı 1. inci ıayf ada) 
la silahlanmıı askerler, gazeteciler ve 
sinemacılar tarafından iıgal edilmiıti. 
Bunlar bir tayyare bulmak ümidjyle se

mayı dürbinleriyle araıdırıyorlardı. Fa
kat dün gök yüzü çok bulutlu olduğun· 
dan bu emek beyhude idi. 

Demiryolu Üzerinde altı tane İtalyan 
tayyaresi uçtuğunu ve italyanlann be
yanname atbğını iddia eden bir çok ya. 

lan haberler dolaşmaktadır. 
Panikten faydalanan hırsızlar bir kaç 

mağazayı ıoymuşlardır. Bunlar tevkif 
ve derhal muhakeme edilerek kırbaçtan 
geçirilmittir. içlerinden biri ibret olmak 
olmak üzere aaılacakhr. 

Sığınakıar nazırlanıyor 
~ uııababa, 8 (A.A.) - Sarayın bo

şaltılması bu sabah bibnittir. Hükümetin 
büyük memurlan bir bombardıman ihti
maline kartı gizli bir yere gitmiılerdir. 
Şehirde üakunet vardır. Hava bombar· 
dımanlanna kartı sığınaklar hazırlanma· 

ama faaliyetle devam edilmektedir. Hü

küm.et bütün otomobilleri muhtemel ya
ralıları yardan ile taınnağa mecbur tut

muıtur. 

İngiliz lıazılhaç hastanesi, kızılhaç İ· 
~ti emniyet yerine tehlikeye aebeb ol
duğuna kani olarak, artık bu ifllteti kul
lanmamaya karar vermiş ve habeı bükü· 
meti tarahodan himayesi mümkün ola
bilecek bir yere naklebniştir. 

Tembiendeki harb 
Londra, 8 (A.A.) - Roytcrin harb 

muhabirinden: Büyük habeş genel ka
rargahı ile muharebedeki zorluk sebebiy· 
le, evveliıi gün Tembien'de şiddetli bir 
surette devam ettiğini bildirilen muhare
beler hakkında dün de Adisababa'ya ha· 
ber gelmemiştir. Fakat resmi olmıyan 
haberler babeşlerin, bilha11a Gojjan'da 
şiddetli tayyare bombardımanına ragmen. 

çetin bir mukavemet gösterdiklerini bil· 

dinnektedir. Gittikçe hakim olan düşün-

diğini ve alman zimamdirlarınm 
son sözlerinin bunu göıterme!~te . 
olduğunu söylüyorlar. Ote taraftan, 
Lokarno anlaşmasınm, imzalandı
ğı zaman Lehistan'm aleyhinde 
telakki edildiği de ileri sürülmek
tedir. 

Macaristan.' da: 

Budapeşte,8 (A.A.) - B. Hit
ler'in nutku, resmi mahfillerde pek 
az hayret uyandırmışbr. Yürütülen 
fikirler Almanya'nın lehindedir. 

Belrika' da: 

Brüksel, 8 (A.A.) - Lokarno 
muahedesinin Almanya tarafın
dan feshi bütün belçika' da derın 
bir tesir uyandırmışsa da halk sü
kUnetini mubaf aza etmektedir. 

Brüksel, 8 (A.A.) -Diploma
tik görüt taatillerine burada bü
yük bir faaliyetle devam edilmek· 
tedir. 

Belçika hükümeti ordu mezu
niyetlerini kaldırmış ve ıark hu
dudlarındaki cüzü tamlara merbut 
izinli efradı geri çağırmııtır. 

Avusturya' da: 

Viyana, 8 (A.A.) - Resmi mah
filler B. Hitler'in nutkunda A vus
turya' dan bahsedilmemit olması 
hususunda fikir yürütmemekte fa
kat A vuaturya me•elesiyle alaka
lı memleketlerin ne şekilde mu!caw 
bele edeceğini merakla beklemek
tedirler. 

Çekoslt>vakya' da: .. 
Prag, 8 (A.A.) - · Resmi mah-

filler, 
0

8. Hitlerin nutku etrafında 
mütalaa yürütmiyorlar. iyi haber 
alan mahfiller, f.-.nsız-aovyel pak
bnın imzalanması keyfiyetinin, 
Lokarno andlaşmaıının Alman} a 
tarafından feshedilmesi için kati
yen bir aebeb olmadığını söyle· 
mektedirler. 

celere eöre, italyanlar, istedikleri kad;ır 
çabuk silinmiyen babeş mukavemetio.i 
tamamen ortadan kaldırmak için ço" 
uğraşıyorlar. 

Diğer taraftan, tiınalde bati İtalyan 
ilerlemesine ~ni olm!"!t İ•!:eycn düşm" 
nı çekilmeye m ecb 11 etmekt .. dir ler 

ı\llLLETLER 

CEMIYE'I'l:NI>E 

l\onseyiıı ı•ers -'mh~ 
günü toplanmusı 

muhtemel 
(Başı 1. inci say,ada) 

olmak üzere, Milletler cemiyetinin 
karan lihik olmadıkça askeri lmv· 
vetleri hiç bir suretle harekete getir
mek tasavvurunda değildir. 

Belçika, Lokamo paktmı i.mzala
mış olmak dolaynile Milletler cemi
yeti konseyine qtirake çağırılmakta
dır. 

Milletler cemiyeti ninmnamesi
nin Almanyanm da davetini gerek. 
İren 17 inci maddesinde yazılı teab

hütleri ifaya Almanyanm çağmlma. 
sı şüphesizdir. 

Almanya Milletler cemiyetinin 
talimatını yerine getirmekten laıÇl
nırsa konsey, Lokamo andlaşmasmı 
bozan tarafın Almanya olduğunu 
resmen tesbit edecektir. Bu takdir
de, 7 inci madde hiikümleri, kendili
ğinden tatbik sahasına gimıiş ol 
caktır. Alakalı hükümetler, tatbiki
ne karar verilmesi münasip görül~ 
zecri tedbirlerin intaç edeceği ahidşi
kenlik devam ettiği müddetçe bu zeo. 
ri tedbirler tatbik olunacaktır. 

B. Tituleskonun ~ günii 
öğleyin Cenevreye gelmesi beklen
mektedir. 

lıalya'da: 

Roma, 8 (A.A.) -Yan resmi 
mahfiller, Lokarno andlqmaıınua 
feshi neticesi haad olan vaziyetia 
lngiltere'ye andlqmalar gereiia
ce Almanya aleyhinde milli ve .. 
konomik zecri tedbirler tatbikini 
kabul etmek suretiyle Milletler 
Cemiyeti prensiplerine hakikaten 
bağlı olduğunu göstermek f ırıatı 
vereceğini ıöylemektedirlet. 

Birlefik devletler' de: 
Vaşington, 8 (A.A.) - Lolaar

no paktının Almanya taraftndan 
feshi Amerika ıiyasi mahfilterinde 
çok büyük bir tcair uyandınnıfbr. 
Çünkü bu hareketin. anrulıısal 

bir yangın tututduracak kav1lcım 
vazifesi görmeıinden korkulmak
tadır. 

Dı, işleri bakanlığı, askerlik dı
tı olan Ren bölğesinin alman lota
ları tarafından işgali netıcP.sinde 
Avrupa'da çıkabilecek herhangi 
bir karışıklık karşısında lıH'leşik 
Amerikanın son derece bit«rafl:k 
muhafaza edeceğini söylemiştir. 

(/zvestia ve Pravda g~telerinin~ 
B. Hitluin haran hakkında yürüttük. 
leri mütalaalar elimize geç ~ddii= ;. 
çin bunları yarınki ıayunızda wre
ceğü.) 

Yunan kabinesini 
B. Sof ulis kuracak 

Atina, 8 ( A. A.) - Uberal il. 
Sofulis kabineyi teş1<ile memur edil
miştir • 

Atina ajansı bi1d:riyor: 
Selahiyetli mahfiller, B. Sofut;.,:n 

geniş veya mahdud Ur kovaliasvon 
kabinesi kurmağa çalışacağı, muvıııf. 
fak olamadıffı takdirde B. Çaldar=~·'l 

memur f>cl"eceği, o da muvaffak <f" 
1 

-

maz~ z~ruri olaralc bir bit.Araf L-

ne teşkiline tevessül edileceğini 7. -

nediyarlar. 



SAYFA 4 ULUS 

Kitaplar ve Kütüphaneler , . - ~---- - - - - - --

yabancı gazetelerde okuduklarımız ! 
Mevzuu üzerine verilen konferans 

münasebeti le 
' --- - - -

Japonyadaki 
--

hadiselerin 

-

• •• • • 
ıç yuzu 

Yüksek Ziraat Enstitüsü ıenel ki· 
tapaaray direktörü Dr. Joaeph Stum
mvoll 29 2 936 cuımrteti sünü saat 
S de dahili hr.stalrldar enıtitüıü salo
nunda Kitaplar ve Kütüphaneler mev· 
zuu üzerinde alman dilinde umuma 
bir konferanıı verdi, ve bu konferans 
B. Mehmet Ali tarafmdan türkçeye 
çevrildi. Sayın konferanscı, yazı, ya
zının bulunuşu, bazı yazı çefitleri, 
matbaanın icadı, eski kitapsaraylar, 
kitapsarayların geçirdiği büyük fela· 
ketler uzerinde durduktan sonra asri 
kütüphaneler ve onların muhteviyatı 
hakkında rakamlara dayanarak bazı 
izahlarda bulundu. Projeksiyonla re

simler gösterdi. 

Dr. Stummvoll bizim için ozel one
mi olan bir sorgu üzerine dikkati • 
m~ çektiği için kendisine teşekküre 

borçlıyız. Yalnız Dr. Stummvoll'm 
uzun aürmekle beraber cazibesini 
hiç kaybetmeyen bu konferansında 
bizi kitaplar ve kütüphaneler hak
kındaki ansiklopedi bilgilerinin ten
kitsiz alımtım ve tiirk kültür tarihi 
bakmımdan mevzuua hiç incelenme. 
mit olmaıını bir elw1dik sayıyoruz. 

Bu ciheti aydmlatmak için bir kaç 
miaal alalun : 

M1iteharrik hurufat tipi ile ilk 
matbaayı kuran kimdir ? 

Dr. Stummvoll'a ıare Cuteabers,· 
dir. Bö:rle aöylemeai tabiidir. Çünkü 
kütüphanecilerin üatacb Gardtllauaiea 
de c Bibliothekakuade > adile 1920 
de çıkan eserinde api fikirdedir. Bu 
terefli bulutu bollanclab Coater'e 
mal etmek isteyenler de yok deiil. 
Halbuki hakikat söylenenlerden bü .. 
bütün bqka türlüdür. Bugün Manada 
Kitap Baarş, yani blok tarzında mü
teharrik harflerle kitap bauı aaırlar
ca önce Çinde, ve türk Uyl'llrlarda 
malümdu. Hatta amerikab Carter 
1925 de Newyork'da basılan ( The 

lnvevtion of Printing ) adlı eserinde 
blok tarzında kitap basıffn batıya 

doğru yayılmasında ancak Uygur 
türklerinin hizmeti olduğunu ve ma
lum eneahi müteharrik laarulat tipi 
ile IHuılı eaıerin tiirlıçe oldaiıma sik
ri lfq«n eserinde aynen ,öyle ifade 
eder : 

( People of the Turkiala race had 
the larceıt ahar• in calT7İna blok
lıcprinting weatward and tbe earlieat 
extand movable type are in Turkiah 

tongae ). 

Kendisinden ilim alanında daha 
pek çok beklendiği ID'ada genç ya· 
ıında ölen Carter'in franaız Pelliot, 

alman Le Coq ve İngiliz Deniaon Roa 
gibi büyiik müıteşrilderin talebesi 
oJdufunu da burada hatırlatalım. 

Carter zikri seçen eserinde 1300 
senelerine doğru Mıur'da Tiirk-Mem 
hik çaimda kuranmda müteharrik 
harflerle baaıldıiau ka:rtlediyor. 

Mongol hizmetine siren Uysur 
türklerinin Gazan ilhan çaimda 
(1295-3104) Tebriz'de bugünkü ma • 

nui.Je bankmot baatıklan da tarihte 
bilinen hakikatlerdendir. 

Mütf"ı.. .. rrik ı..,...f1i ınıııtbaa ile bir 
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likte kültürün yayılmaanaa hizmet 
eden ikinci i.mil: kôirdın bulunufu 
ve incelettirilmesi huıuıunda ıarlula· 
nn ve bu meyanda türklerin yapbk · 
ları hizmetleri de daha açık belirt
mek lazımdır. Eskiden paçavradan 
hazırlanan kiiıdın 15 inci asırda 
İtalyan • alman icadı olduğu söyle
nirdi. 1885 yıllarına doğru orta ka· 
rından kalan kağıtların incelenmesi 
sonucunda bunun arap icadı olduğu· 
nu kabul ettiler. 1911 de Aurel Stein 
İn Doğu Türkiıtanmda bulduğu bel
geler milattan önce 150 de Sogdla -
rın çinlilerden kağıt yapmayı öğren· 
diklerini gösterdi. Tabiatile Uygur· 
larda da avrupalılardan çok evvel 
kağıdın düz ve ince çeşitleri hazır. 

!anıyordu. 751 de türklerle araplar 
arasmda yapılan A TLAH savaşında 
araplarm eline tutsak düşen türk us
talarından araplarm kağıt yapmayı 

öğrendikleri ve Semerkand, Kahire, 
Sicilya, Kurtuba yolile kağıt yapma 
usulünün Avrupaya yayıldığı bugün 

bir ilmi hakikattir. ( Mitteilun.,...,.. 

der Sammlung der Papyri Rainer il.) 

Turan mecmuuımn 1918 de çıkan 

9-10 aayılarmın 570 inci 1ahifeaincle 

A. Rejtö adlı macar llilsini UYSlll' 

kiğrtlarmm terkibini ve enafmı ta

nıtmaktadır. Orta kannda Awupada 

halk fÖy)e dursun derebeyleri oku

mak ve yazmaktan mahrum ve bilgi 

yalmz rahiplere biı bir imtiyaz ol • 

duğu urada Uygur türklerinde tüc
car ve esnaf hukuki iıtılahlarla dolu 

senet ve kontratlarmı bizzat hazır

larlardı. Buna ait binlerce belgeyi 

Berlin, Paris, Londra ve Leningrat 

müzelerinde görmek ve yapılan neş

riyattan göstermek mümkündür. 

Konferanacı ialam kiiltüriinden Ye 

onun cihanıümul tesirinden bir neb

ze bahsetti. Fakat bu İslam kültü· 

ründe türkün arılan payı i§aret edil· 

medi. Ayrıca doktorun runik adı 

verilen türk yazılarına mongol ya2ı· 

ıı adım Yermeaini bir lisan aürcmeıi 

sayıyoruz. 

Asri kütüphanecilik bizi en çok 

ilgilendirdiği için bu cihetin derinle,

tirilmeıi beklenmişti. Konferanacı 

programmı geniı tuttuğu için buna 

imkan bulamadı. 

Bütün bu mülahazalara rağmen 

daha önceden itaret ettiğimiz gibi 

yüluek ilim müeaae~lerimiz yeniclen 

kurulurken kütüphanelerimizin mer. 

kezlettirilmeai, genel kataloi vücude 

l'•tİrilmeai, müzelik deieri olan yaz• 

ma eserlerin taanifi ve deier&erile 

miitenuip uyaıun 7apıJarda tan.simi 

l'iinün aorcaau olthağa için kitaplar 

ve kütüphaneler alanında çıkan her 

yazı cı"bi bu konferans ta umumiyet

le faydalı olmuı ve kalabalık münev • 

Yer bir kütle tarafından ilgi ile din· 

lenmiftir. 

Dr. H. ICOJGy 

"Siyah Ejder,, cemiyeti nasıl çalışır? 
28 fUbat hôdiseaeleri, bütün dün

yanın dikkatini Japonya - üzerine 
çekti. Bir kaç bakanın ölümü, bazı 
a•ilerin ve bunları yakalamağa me
mur olanların intihariyle biten bu 
hadiselerin iç yüzü, çok alaka verici_ 

dir. 
Bu isyan "Siyah Ejder'' adiyle a-

nılan gizli bir cemiyetin eseridir. 
Bu cemiyet, halkla İmparator arasına 
giren siyasi adamları, :aman .zaman 
öldürerek, Mikadoya halkın arzu
lal'.ını daha iyi anlatmak imkanını 
bulur. "Siyah Ejder,, cemiyeti, çok 
kuvvetli, ungin ve nüfuzlu bir ku
rumdur. Buna göre, Japonyada biri 
gizli, öteki afikôr iki kuvvetin "Si· 
yah Ejder,, cemiyetile İmparatorun 
hükarn ftirdüğü •Öylenebilir. 

Japonyada "gizli,, cemiyetler o. 
kadar açıktır ki bunların teflerini, 
çalıpnalannı ve gayelerini herkes bi· 
lir. Banlar, Avrupaclaki Mason cemi
yetlerine göre daha u eararlıdll'. it
lerini açıktan açıia ıöriirler. 1932 
den 1936 ya kadar devam eclen l>ir 
tevkifden aonra, bu cemiyetler ken· 
eli ywd .. ver ideallerini 28 talaatta 
ölenlerin kurban sittiii hücuma, s•
yet dekik ve aatalıldı bir tekilde yap. 

lllJflardır. 
Bu hadise, berzaman büyük bir 

saygı gören imparatorun etrafım 
çevirerek onu halktan ayıran amıfa 
karşı yapılmıt kanlı bir hareketti. 
Halk, ırkm babası olan İmparatora 
yaklatmak istediği ve yurdseverler. 
de kendi prensiplerine uygun bir hü
kümetin kurulmasmı arzu ettikleri 
için, bakanlar kurban gitmittir. 

ILIC GiZLi CEMiYETLER 
Japonyadaki gizli cemiyetlerin 

' urulu§U 1867 yılını bulur. Şimdiki 

nesilden olan japonlar, Genyo§anın 

reisi olan Toyamanın babamı çocuk
IUklarındanberi itilirler. Bu' cemiyet 
Çindeki ihtil&I hareketine yardım et· 
miş, önce Sun Yatserie sonra da Şang 
Kayteke muavenette bulunmu§ur. 
Sıyasal olan bu cemiyet Japonyada, 
Çinde ve Asyanın her tarafında ça
h§ır .. Japonyada güttüğü sıyasa, a
ırrı • nasyonalisttir. Bu sıyaaanın, Çin 

'apon harbı ve Şimonoseki andlat· 
ması dolayisiyle doğduğu şüphesiz

dir. Çünkü bu andlaşmadan sonra 
Avrupa devletleri, ve bilhassa Ruı. 

ya, Japonyanın Mançuri kıyılarını 

ifgal etmesine meydan vermemişler 

ve oraya kendileri yerletmitlerdir. 

"SiYAH EJDER,, NEDiR? 

"Siyah Ejder,,, Toyamanm Gen
:rota adlı cemiyetinden çıkmadır. Bu
nan tefi de Toyam•nm talebelerin
den olup busiin ihtiyarlamlf baltma11 
Riyohe Uticladır. 

Bir kaç yddanb.i ba cemiyet ıeaç 
subaylar arumda kewlin. ltir çok 
asa balmuttar• Banlar, it sirirlar
Japea ana bama- göre, her japo-

- dojruclaa dolt•J• imparatara 
müracaatta balmunaya halda vardır. 
Fakat tekillere 1ayp p.a.ea japaa
larm 1aycbldan mali• Ö7fedİr ki, ba 
ualar, "cloira,, malü ,,_jm._itı-
Jerdir. Toyama Te Upda tarafmdaa 
tav.iye edilen bu "it,, politikaa halk
la hükümdar araarna giren bakanlar• 
la tahsiyetlerin, ııyaaal bir tekilde 
"l(urban verilmeleri., denilebilir. 

1932 de öldürülen batbakan lnu
kay, Toyamanın "talebe,, lerinden 
biri idi. Dıt iıler bakanı olan Hirota 
da Toyamanın "talebe,,si, hatta doat
tudur. 

1932 de lnukayın katlinden sonra 
Toyamanm oğlu tarafından kurulan 
''Knn cemiyeti,, yahud Ketsu Meidan, 

uykusuz bir gece talıip tcltr. Her $ty lena gÖnioiir. loHD, buj•-"Mı 
l1tderlenir vt hiç bir $CJdtn memnun olmaz, Her muvallaki~clio llll ..... 
ları dinlenmit bir vücut ve dinlenmiş sinirlerdir. Eger sinfrtf ~enb. 

&romural ·K•ol· komprimeleri 
sizi kurtanr. 

Musekkindir ve uykuyu temin eder ve hiç bir zararı ,oktur, ötilft 
1ünya tanır, 

ıo ve 20 kompd-,i ı.avi ıu p
ltrdc ccumlerdc reçeıc lluaıılır. 

Knoll A.·O., kimyevi maddeler fabrikalan, ludwİJ?"shaft'n •/Rhin. 

İmparatorlugunu. işte bu üçü tahril etmiş
tir. 

kapatılmıştır. Fakat, bilindiii gibi, 
bir ejderin kafası kesildiği zaman, 
yerine yirmi tane yeni baı çıkar! o
nun için, bu sefer sahiden gizli olan 
bazı küçük cemiyetler hemen kapa
tılan bu cemiyetin yerini tutmuşlar· 

drr. 
Bunların azaları, basit, ateıli ve 

yoksul kimseler olup, orduda kendi 
yerlerini tutacak olan genç subaylar
la birlikte çalışan tekaüd edilmiş su. 
baylardır. 

İşte, Japonyadaki modern, garbli
leımiı terbiyenin neticesi! bu saf ruh· 
lu, çabuk elli insanlar, yeni bir dev
rim istiyorlar. Öyle bir devrim ki, 
iapon ananeıine dönüş demek olacak. 

"Doğr-udan doğruya iş görmek,, 
dokterini 1ayeainde Toyama Japon
yada ki ııyaaal mahfillerde açıktan 

açığa büyük bir nufuz sahibidir. u. 
mmni hayata ittirak etmemekle be· 
raber mühim ve lüzumlu temaaları 

tanzim eder. 
Gene çok tanınmıt bir cemiyet o. 

aaa ve Hiraaumanm baıkam 'br#.m· 
daju Kokuhonta cemiyeti, herkesin 
bildifi general Araki tarafmdan ida
re olunmaktadır. Fakat gerek bu ce
miyet, gerek şefi olan Araki. "d<>v· 
rudan doiruya it görme,, metodunu 
tatbik etmez. yurdçu idaali ve haki
mane metodlarr aayeıinde subaylar 
ve memurlardan bir çok aza edin
miştir. 

Genç aubaylarm bu nümayiıinden 
sonra, Japonyadaki bu iç sıyasa 

buhranı, dramatik olan birinci safha· 
aını bitirmittir. Bunun arakasmdan 
başka safhalarda gelecektir. Japon 
yurdaeverleri bu aafhalan bekliyor· 
lar ve bunlan elde edecekler. Çünkü 
bir tek japonun bulunduğu yerde 
kendi kendine biten bütün bir yurd. 
sever cemiyeti de var demektir. 

EntTannjan -2-3-36 

RADYOLAR 
ANKARA 

19.30 Hukuk ilmi yayunı 
19.45 Kantık müzik plak nefl'İyatı 
20.- Karpiç Şehir lokantaımdan 

nakil (Orkestra) 
20.30 Ajanı haberleri 
20.40 Karpiç Şehir lokantaırndan 

nakil (Orkestra) 

ISTANBUL 
17.- lnkıliıb dersi. Oniveraiteden 

nakil. E...t Bozkurt 
18.- Orkestra musikisi (plak) 
19- Haberler 
19.15 Operet (pli.k) 
20.- Keman solo - piyano refa

katiyle Stüdyo aanatk&rlan 
tarafından. 

20.30 Stüdyo orkestraları 
21.30 Son haberler 

Saat 22 den sonra Anadolu 
Ajanamm gazetelere mah
aaa havadis servisi nrile
cektir. 

ANKA RA 
bu tarihten itibaren süratle biribirinden u
zaklaşır. 

Müslümanlıktaki yenilik tem:ıyüllerinin 
on sekizinci yüzyıldan beri bir tarafa atıla
rak şiddetle bastırılması. dini tahassüsü ile 
dini tef ekkiirü şeriat sahasından koğnıuş ve 
tarikatlere iltica etmeğe icbar etmiştir. Ta
rikatlerin çerçevesinde ise bu tahassüslerle 
tef ek kürlerin is lam dini ile büyük bir ilişik
likleri kalmamısttr. Bnnun neticesinde, dev
let hayatı ile sosyal hayat için. çoktan öl
müş ve kurumuş bir fıkıh'ın, artık türbedar
lığını yapmaktan başka bir iş kalmamıştır. 

Avrupa, on dokuzuncu yüzyılda dünyayı 
fethetmeğe çıkan büyük neslin yurdudur. 
Bu fatih nesil, ilk ağızda Osmanlı İmpara
torluğuna raslamıştır. Yüzyılın henüz baş

langıcındayız. İmparatorluk, Avrupanm 
bağrına iyice sokulmuş bir haldedir. Asya 
ve Afrikadaki topraklannm ise, Avnıpahlar 
için, strateji ve ekonomi bakımından çok ca
zip tarafları vardır. 

kaç tecrübe yapılmamış değildir. 111. Selim 
ile il. Mahmud, adilane reformlar, ordu ve 
idarenin ıslahı ile imparatorluğun vıkılma
ama mani olmak istemişler ve bunu yapar
ken A vrupa'run "münevver mutlakiyet" de\1· 
rindeki fikirlerden ve usullerden ilham al
mak istemişlerdir. Fakat bu teşebbüsler, ne
ticesiz kalmıştır. Çünkü imparatorluğun 
mahiyeti ile padişahların hükümdarlık et
mek tarzlan buna mani olmuştur. Ve bugiin, 
Mahmud'un Topkapı sarayında duran "e 
Napolyon husarlannın üniformalarını hatır
latan elbisesi, kendinden önceki ve kendin
den sonrakilerin sarkh hilatlannm ve sor
guçlu kavuklarının ortasında, mel nkolik 
bir sembol gibidir. Bir sembol ki, eğer A""' 
rupanın modem politikasına aid fikirlere 
intibak ederse, sallanmakta olan imparat<>!'"' 
luğuna yeni kuvvet ve yeni hayat aşılıyabt"' 

---
Y~: Norbert von BISCHOFF 
Türkçeye çeuiren: Burhan BELGE 

Din ile dünya arasındaki bu güzel vah
det, eğer uzun mücadeleler neticesinde on 
sekizinci yüzyılda tahribe uğramışsa, bunun 
suçu, bir akide ve fikir sistemi olan müslü
manhkta değildir. Çünkü bu sıralardaki pa
disahlar, nasıl padişahlıklarını yapamamış
larsa, halife ve imamhklannı da öylece ya
pamamışlardır. Çünkü müslümanhk, on bir 
asırdanberi malik olduğu ve bunun sayesin
de birçok milletleri kendi akidesi içine al
mağa muvaffak olduğu elastikiyeti, tam bu 
sıralarda kaybetmiştir. 

Ve bu tarihten sonra müslümanhk, ha
yata yabancı ve inkişafa düşman kalan ezici 
rir for~nalizme inkılab e ler. Hayat ile din, 

Ve talisiz Osmanlı imparatorluğu'nda, 

artık hayat olsun din olsun, tereddi etmiş
tir. Çünkü Kuran'ın şu sözü, "tann işlerini
zi güçleştirmek değil kolaylaştırmak ister!", 
hükmünü kaybetmistir. 

OSMANLIİMPARATORLUGUNUN 
SONUNA DAİR 

Nasyonalizm, kapitalist ekonomi ve bun
ların zalim oğulları emperyalizm; Osmcanlı 

İmparatorluğun bünyesine gelince, batı'· 
run saldıran kuvvetlerine karşı ciddi bir mu
kavemet gösterecek mahiyette değildir. Da
ha yukarda, imparatorluğun bu bünyesinden 
bahsetmiş ve kantitatif bir yığın halinden 
çıkarak kalitatif ve fonkıyonel bir varlık 

olamamasını, göçebe esaslara merbut kal
ması ve müslümanhğm İcab ettirdiği zihni
yet ile izah etmiştik. 

Bu istihaleyi yapabilmek hususunda. on 
dokuzuncu yüzvı1m baslanrrıcmda ciddi bir-

leceğini zanneden Osmanlı padisahını hı!"' 
tırlatmaktadır. 

(S m1 
· ) 
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1 inde hukuk tclakk:lerinin ve huku-

ki tarzı hallerin aykırılık gösterdigı 

b"a milletlel· birliğinin Avrupa gibi dar 

bir sahada idame edilmesi her halde .J· 

kıllıca olmaz. Eğer ciünya sık sık bir 
''alman meselesi" nden bahsediliyor-

a, bu mesele hakkında açık ve afaki 
bir fikir edinmek çok faydalı olur. 
Bu mesele birçok kimselerin gözünde 
dman milletinin giiya harbcu olmuı, 

lecavüzkirane l{İzli niyetler besleme
si ve yahud rakiplerini aldatmakta 
§eytanetki.rane bir meharet göster
mesidir. 

Hayır, alman meselesi büsbütün 

batka bir feydir. Burada 67 milyon 
İnsan gayet dar ve verimsiz bir top
rak üzerinde ya§amaktadır. Fakat 
bir hayal uğrunda kendilerini her ne 
bahasıan olursa olsun öldürtmeğe hiç 
de niyetleri yoktur. Nasıl ki fransız
lar ve İngilizlerde de böyle bir niyet 

yoktur. Ve gene almanlar Avrupanrn 
diğer milletlerinden daha korkak ve 
her halde daha az ferefli İnsanlar 

deg'Jdir. 

·,ansız ve İngiliz milletlerinden 

yafıyan kütleler nasıl barba i§tirak 
etmi~se, Almanyanm erkek nüfusu
nun büyük bir çoğunluğu da aynı su. 
retle barba girmiıtir. Alman milleti
nin tıpkı diğer milletler aibi evsafı, 
ve bittabi onlar kadar da kusurları 

vardır. 

Alman meselesi, 1935 senesi.ne ka

dar, zeki ve ıeref ve haysiyetine bai· 
h bir millet için tahammül edilmez o
lan bir ayrılığa alman milletinin ta

hamnriil etmek zorunda bulanmasın. 
dan ibaret idi. Almanyada nüfus ba· 
ıma mesela Rusyadakinden 18 defa 

daha az mikdarda toprak düpııaekte• 
dir. Bundan dolayı irÜnlük ekmek i
çin yapılan mücadelenin ne kadar çe

tin olduğu kolaylıkla an1aıılır. Alman 
köylüsünün sebat ve çahıkaıılığı ve 
alman milletinin teıkilatçılık vaaıfları 
mevcud olmasaydı, bu 67 milyon nü-

.s için yaıamak imkansız olurdu. 
Hal böyle iken, bu zorluğu belki taa· 
dik eden, fakat gazete makalelerinde, 
ne~riyatta ve nutuklarda sefaletimiz 

hRkkmda çocukça bir sevinç göste· 

renlerin basit düşünceliJiğine ne de
meli? Bunlar İç sefilliğimizi dünyaya 

aüratle bildirmek için, bu sefaletin 
her gösterisinin peşinden koşmakta. 

dırlar. Bu sefalet artsaydı belki bu 
adamlar fÜphesiz daha çok memnun 
olurlardı. Milyonlarca inaandan kuru
iv bu milletin kabiliyet ve faaliyeti 
zifa uğrar ve sefaletten baıka bir de 
ortaya aiyasi cinnet çıkarsa alman 

meselesinin büsbütün baıka bir §ekil 
alacağından bu adamlar bilmez görü-

•r!l\r. 

flnuın milletinin istediği 
Bu da alman meselelerinden biri

dir ve Almanyanın yaıamasının temi
ni meselesinin muvaffakiyetle halle. 
dilmeşİ bütün dünyanm menfaati İ· 

cablarındandrr. 

Bu hayati meselelerin diğer mil

letlerin de menl=aatlerine karşı anla

Yl-t gösterilerek iyi bir tarzda hallinin 

bizzat alman miJletinin de menfaati 

iktizasından bulunduğunu alman mil

letinin anhyacafrını ümid ederim. Bu
nunla beraber bu meselenin Alman. 

yada halli her ııeyden evel alman mil· 

Tefrika: N o. 2 

B~ Hitler, Alınan siyaseti. ıi ve istediklerini anlattı 
Almanya devlet reisi B. Hitler, dün Rciclısıa:rda bir nutuk sö)liycrel;. lı.urpsonu lıiitliselerini 

huliisa etnıiı ve Ren'in askerlik dı~ı bölgelerinin iıgal edileceğini bil<lirnıi§ti. Dii11kii sa)ımızdu 
baş tarafını koyduğumuz nutkun sonunu bugiin neşrediyoruz: 

lc.me aid bir ittir ve ecnebi milletle· 
ri katiyen alakadar edemez. Bu bal 
tarzı diğer milletleri ancak Almanya 
kendileriyle alıcı ve satıcı aıfatiyle mü
nasebete girdiği nisbette ilgilendire· 
bilir. Alman milleti kendini geçindİr· 
mek için hususi yardımlara ihti)•acı 

yoktur. Onun istediği ancak diğer 

.!evletlerin istifade etmekte oldukla· 
rı hususattır ki alman meselesinin bi
rincisi budur. 

ikinci Aimmı mesele.,; 
ikinci alman meselesi de ıudur: 

Alman milletinin yaıayııı umumi ola
rak fena şartlara bağlı olduğundan 

diğer taraftan hayat pahalıhgı da 
yÜksek bulunduğundan birinci alman 
meselesininin halli için bütün kuvvet

lerin fevkalade gerilmesi laznngeldi

ğidir ve bu da ancak dıt bakımdan 
alman milleti siyasi hak birliğine ve 
dolayısiyle milli güvenliie malik bu
lunduğunu hissederse mümkün olur. 
Şeref hissini taııyan bir milleti ecir 
bir millet gibi idare etmek n ona öy

le muamele göstermek uzun müddet 

kabil değildir. Çünkü uğursuz v~rsaJ 
muahedeıi harbin neticesini manm 
aehadada ebedileıtirmek istemi§ Ye 
bu alman meaelesİllİ dofurmuttar. E
ğer bu meaele halleclilmez.e Avn1pa• 
nın bahranlr bir İ!İ olacak, halbaki 
kati olarak halledilirse A vnıpanm 
barışmı temin edecektir. 

Bu Avrupa meselesinin sonu 
1919 sulhunun imzasından sonra 

bu meselenin halline karar verdim. 

Bunu Fransaya veya diier bir devle
te zarar getirmek için deiil, fakat 
alman milleti artık bu gibi hallere ta
hammül edemediği, etmek iıtemec\iği 
için yapmağa baıvurdum. 1932 de 
Almanya bolıeviklik uçurumunun ke
narında bulunuyordu. ileride bazı 
devlet adamları bunun Avrupada ne 

gibi bir karı§ıklıklar yapabileceğini 

başka memleketlerde tetkik fıraabm 
belki de bulacaklardır. Avrupayı bol. 
§eviklikten kurtarmak istiyen adam 
Almanyanm hak birliği meselesini 

ortaya atacak ve halledecekti. Ve bu 
diğer milletlere Utrar vermek için 
değil tamtersi kötü harabiler doğura

bilecek bir hercümercin önüne geç
mekle Avrupayı büyük bir felaketten 

kurtarmak içindi. 
Almanyanm hak birliği uğrunda üç 

seneden beri yaptığım bu mücadele 
bu Avrupa meselesinin baııangıcı de
ğil fakat sonucudur. 

Versay muahedesinin müdafaaaı 

franıız ulusunca bilhassa ehemiyelli sa· 

nılan bir durum doğurmuı olması bir 

faciadır. Komşulanmmn hukuk müaa
vatsızlığı hakkında bu kadar derin bir 

suretle kökleımiş olan itiyadları önün
de bak birliğini geri vermek ve bu iade
nin yalmz bu komşulara zararsız olduğu

nu değil, ayni zamanda milletlerarası ta· 

hada çok faydalı da olduğunu isbat et· 
mek tabii olarak zordu. Bu üç yıl '4rin· 
de, Fransız ulusuma doğru bir anlaşm"I 
köprüsü kurmak için durn :ıdan ve çok 
zaman boş yere calı~hm. Ulu~laı-rll\n n•: 

birini ne de ötekini son bir karara vardı
ramayan ve vardıramayacak olan lr.ı 

faydasız ve aıırlık anlaımazhğa son ver
mek niçin imkansız olacakb? Bu yükı~ 
manbkı göz önünde tutarak, bu ıonıuz 
aavaıın neden önüne geçilemeyecekti: 

Alman ulusunun, fransız ulusunun izdi
rab çekmesinde ve barab olmasında hiç 
bir menfaatı olmadığı gibi, kartılıklı O• 

)arak Almanyanın çaresiz bir sefilliğe 

terkedilmiş olmasında da Fransa için 
bir fayda olamaz Almanya içinde menfur 

sınıf mücadelesi nazariyesi meselelerini 
bu yükıek mantık istikametinde halle 
çalıştan ve emeklerim beyhude olmadı. 

Ulus ve devlet arasındaki genel Avrupa 
rekabetleri meselelerini manbksızlık ha
vasından kurtardık. Yüksek bir anlayış 

ışığına koymak niçin mümkün olmasın? 
Her halde, Almanyarun hak birliğini şu 
veya bu tekilde baıarmak ve karşılıklı 
bir Avrupa iıbirliği lüzumuna ilgili olan 
mesuliyet hiaııini kuvvetlendirmek için 
ayni azim ve cesaretle aavaşmaya bir 
gün yemin ettim. 

Bolşevizme karşı 

Buıün, milletleraraaı düımanlanmn 
beni itbirliğinden Ruıyaya kartı kaçın· 

ınakla muaheze ederlerse onlara fU ceva· 
bı veririm: Ruıya ile iıbirliğinden seri 
durmadıb. Ve durmam. E vrenıel tabak· 
lriim peıinde olan bolfevi:ı.mle itbirliji 
iıtemiyorum. Bolıevik ihtilali muzaffer 

olduğu takdirde, Avrupamızm ne olaca· 

iım clüıündükçe, ba kıta hesabına titrİ· 
yonım. Ben belki bir çok Avnıpa devlet 
adamları için fantastik veya hiç değilse, 

u geçimli bir peygamberim. Bir ulus 

için zararlı olan evren&el bir telakki ile 
fikir teatisinin devlet adamları için fay
dalı olabileceğini &anmıyorum. Almanya 

ile bolşevizm arasındaki münasebetleri 
kestim ve bu suretle Almanyayı bolıe· 

vik cehenneminden kurtardım. Beni, tec

rübe, mantık ve basiretin emrettiği yol

dan başka bir istikamette yürütmeye hiç 
bir şey ikna edemiyecektir. 

Fransa ile işbirüği 
A vnapa biribirne duşman iki safa ay

rılmaktadır: 

Birinci .af, hür, erk.in milli devlet

lerden kurulmuştur ki biz bu devletlerle, 

dünyanın diğer saflarındaki erkin ve hür 
devletlerle olduğu gibi ebediyen bajh 
kalmak istiyoruz. ikinci saf, bu i.leman 
ve bu alemden ilerisinin aonıuz ve mıı· 
kaddes kıymetlerinin yokolmasını iste
yen bolıevik umdesinin hakimiyeti al· 

tındaki topraklardan müteıekkildir. Bu 
safla, ancak lüzumu olan siyaaal ve eko· 

nomik milletleraraıı münasebeter mrt· 
hiyetinden ileri hiç bir ıdu temasta bu· 

lunmak istemiyoruz. 
Fransız ulusunun ıüvenliğini, sem· 

pati ve dostluğunu elde etmek için yap· 

tığımız samimi ve devamlı gayretleı·e 

bir cevab olarak, şimdi başlanğıcını ta· 

nıdığımız ve fakat sonu belki korkunç 
neticeler doğurabilecek olan ıiid bir 
andla,ma yapılması son derece bailevi 

bir teYdir Bu son üç yıl içinde bir fran· 
sız - alman anlaşmasının temellerini kur· 
mağa yavaş ve fakat a7i.nli bir sıırPttf' 

çalııtım. Bu anlaşma temellerindea biri
nin mutlak hak birliği olduğunu ıüphe 
kalnuyacak surette anladım. 

~uü~bet ıeküjler kar~ısmdu 
Dostluk teklifimin müsbet tekliflerle 

beraber olmadığı hakkında çok zaman 

suçlandırıldım Bu doğru değildir. Fran· 

sız • alman münasebetlerinde bir düzel
me için teklif edilebilecek olan her ıe· 
yi müsbet bir surette teklif ettim. Tes· 
libatın iki yüz bin kişilik bir ordu ile 

tahdidi hakkındaki teklifi kabul de bile 
tereddüd etmedim. Bu tekliflerden biz· 

zat teklifi yapanlar vazgeçtikleri vakıt 
çok müıbet bir teklifle fransız ulusuna 
ve Avrupa hükümctlerine baıvurdum 

Harb mahsulü olan devletlerin kamoyu 
için ve silahsızlanmanın yavaı ve fakat 
emin bir aurctte başanlması için birçok 
diğer müsbet tekliflerde bulundum. 

Almanya ve lngiltere 
Bu alman tekliflerinden yalnız bir 

tanesi göz önüne alındı: Bir İngiliz hü. 
kümetinin realiıt hi11iyab, alman ve İn· 
giliz filolan arasında devamlı münasebet 

kurulmasını isteyen teklifimi kabul et· 
ti. Alınan hükümeti ba anlqmayı İngil
tere ile yapılacak yeni bir kalitatif an
latma ile tamamlanmaya hazrrdır. Fran
sa, İngiltere ve Abnanya rasıncla tam 
bir eıitlik esasına dayanan bir bava pak
tı hakkında müıbet bir teklilte bulun
dum. Evvela buteklifi hiç dikkate alma
dılar. Sonra da Avrupa muvazenesi man· 
zwnasine, ıüel kuvvetinin haıebı imkanı 

olnuyan bir doğu Avrupaaı Asya amili· 
ni soktular. Yani, yılJarca müsbet tek· 
liflerde bulundum. Fakat ayni zamanda 
psikolojik hazırlamanın müsbet teklif· 

lerden daha ehemiyetli olmasa bile onlar 
kadar ehemiyetli olduğu kanaatinde İ· 

dim. 

lntilwnı hislerini ayağa 
kaldırnıak 

Almanya havasından, Avrupa hudud
ları meıelesinin ezeli münakaıasını or
tadan kaldırdun. Bu gidiıin ve bunu ko
valıyan işlerin ehemiyete değer olmadığı 

hakkındaki görüılere çok zaman rast· 

!anmaktadır. Bu görüşe karşı §UDU aÖy· 
liyebilrim: Progarmıma, 1914 hudud

larırun iadesini de koyabilir ve bunu, 
franıız bakanlariyle fransız ulusunun 
zimamdarları tarafından 1871 den sonra 
yapıldığı gibi, yazılarım ve nutuklarımla 
müdafaa edebilirdim. Bir milüyetpervcr 

için, kendi uluıu önünde a.zlapna lehin• 
de bir propaganda yapmak, aksi isti· 
kametle propaganda yapmaktan çok da
ha zordur. Benim için de, intikam his· 
lerini ayağa kaldırmak.. Avrupaya bir an

laşma lüzumu için anlayıf uyandırmak· 

tan çok daha kolay olurdu. Bununla be· 
··,.ber, yapbğım teY kamoyumuzu kom

şu memleketlere kartı bu neviden hü· 
cumlardan kurtarmak olmuıt.ır. Alman 
basınından fransız ulusuna karşı bütün 

kin neşriyatını kalchrdrm. 

Büyiila. özverilikler karşısında 
Gençlerimize böyle bir anlatmanın 

hilunetini anlatmaya çalıştım. Alman u· 

luıu için çok ağır olan diğer bir özvttİ· 

ı.ı ... _ ... :ı •• bulunmaya mecbur o.d" ıı . 

~ır.u.;y... adu, hiç değilse son devreL.·

de, bır ı . .:ırbten sonra yenilmiş bir ulus- • 

tan topraklarmın büyük ve eski kısım
ları üzerindeki hükmetmek haklim hiç 
bir :ıaman ı;asbedihneye teşebbüs olun
mamıştır. \ a(mz istec:liğim anlaşma neti
ne olarakdır kı, bu özveriliğe razı ol
dum ve bala razı olmaktayım. Çün
kü Almanya ıle Franıa ve Almanya ile 
lngiltere arasında siyasal lıavayı zehir 
lerinden kurtarmaya ve güvenlik hissi

nin yayılmasına belki de hizmet edebil:?· 
cek olan bir nalaşmayı korumayı lüzuı ı

lu addettim. Bundan başka, bir Avrupa 
teminat ve güvenin mümkün ve mi.u;

bet biricik teşebbüsü müdafaa ettim. Su 
muahede bir taraftan Belçika ile Fransa 

ve diğer taraftan da Almanya arasınrla 
şiddetle müracaatı sonsuz olarak ve la 

mamen kaldıracaktı. Maalesef, ııındive 

kadar Fransa tarafından daha Önce ya
pılmış olan ittifak muahedeleri ilk İpo· 

teği doğurmuştu. Bununla beri'bcr b;ı 

hal bu paktın ruhunu kaldırmamıştır. 

Almanya bu pakta en ağır yukle iştircık 
etmiştir. Zira, franaız hududlannı silah
landırma ve bu hududlarda bir çok gar· 
nizonları kurarken, bizi garbte tam bır 
silahsızlanma ile mükellef tutmuşlardır. 

imdi, bu pakt ve Fransanın geçen 
aene Sovyetler birliği ile yapıp fran-

111z meclisinin son defa tasdik ettiği 
andlaıma araamda tenakus var • 
dır. Zira bu franaız - aovyet and. 
laıması ve Rusya ile buna benzer 
bir anlapna akdetmit olan Çekoılo
vakyanm inhirafı ile, kocaman bir 
devletin ıüel kuvveti orta Avrupaya 
doğru ilerletilmiftir. Bilhassa mühim 
olan cihet, bu iki devletin, Avrupa 
ve doğu Afrikaımda bir anlaımazlık 
çıkarsa, milletler cemiyetinin bir ka
rar verip vermediğine bakılmaksızın, 
karıılıklı yardım teahhüdünün tatbik 
edilip edilmiyeceği hakkında kendi

leri tarafından karar alınmasını de
ruhte etmeleridir. Bu pakta, sonradan 
ilave edilen bir ihtiraz kaydının, ilk 
mecburiyeti giderdiği hakkındaki id_ 
dia anlaııfmaz bir şeydir. Zira, bir 

noktada, bir teahhüdü bozan herhan· 
gi bir tarzın ba§ka bir noktada bu 

teabhüd aleyhine harekete geçilebi
leceğini kabul edemem. Fransa bu 
andlaşmayı laalettayİn herhangi bir 
devletle yapmamııtır. Franıa, Ren 
paktından önce Çekoslovakya ve Le
histan ile de kartdıkb yardım andlaş
maları yapb. Almanyanın söyliyccek 
bir ıeyi yoktu. Zira, bu paktlar, Sov
yetlerle yapılan andlaşmanın teraine 
olarak, Milletler Cemiyetine bağlı 

bulunduğu sibi, o zamanki Çekoslo. 
vakya ile Lehistan her §eyden önce 
metnleketlerinin milli menfaatlerini 
müdafaaya matuf bir aiyaaa güdeye
ceklercli. Almanya bu memleketlere 
taarruz ar:ı.usu.ncla olmadığı gibi, Al
manyaya taarruz etmek de bu mem· 

leketlerin menfaatlerine uygun ola

cağını sanmamaktadır. 

Frunsa bol~ı·ı•ilı· olursu .. 

Bilhassa, Lehistan Lehıstan ola

• ak ve Fransacla Fransa olarak kil· 

lacaktır. Halbuki, sovyet devletiniı ce· 
meli olan fikir, cihan ihtilalidir. Ya

rın veya öbür gün bu fikrın Fransa· 
da da muzaffer olmıyacağı kestiri

lemez. Fakat bu, bir gün olursa, mu· 

hakkak olan ,udur ki, bu yeni bolte· 
vilı devlet "Enternaıvonal bolı!~vinn" 

- Ya! ... On dördündesıniz öyle mi? .. ı .. m 
daha fazla c;anmıştım. ' 

EvOi~lk ve Ctesü 
bir pudra denilebilir ... Siz Nuvazik'te mi otu· 
ruyorsunuz? 

- Evet, Nuvazik'te oturuyorum. 
- Pek sevimli bir ~chir... Bi.z iki sene-

kendisiyle ilk defa bir gene kızla konuşulur 
gibi konusul<1uğu icin, şimdi. cekinmeden 
neşe ve ~esinde derin bir tatlılıkla cevab ve
riyordu. 

- Siz, Madam Brön'ü tamvor musunuz? 
- Ona Paris'te, ressam B!anse'nin evin-

Yazan: fak ŞARDON 
Türkçeye çevıren: Nasuhi BAYDAR ---

Bı!rt şatodan çıkarken Madam Brön'ün 
bulunduğu tarafa baktı. Biraz önce dikkati
ne çarpmış olan delikanlı ile konuşuyonlu. 
Madam Brön de Bert'e bakb ve hemen o sı
rada delik.ınlı o tarafa başını çevirdi. 

Mari Luız. akak sesle: 
- Çabuk olalım. dedi. 
Birdenbire Bert'in yanma ge'en deli

kanh: 
- Cok gii?:e l bir me,-ılekette oturuyor

sunuz madmazet, dedi. En çok hoşuma gi-
den buradaki ışıktır. Bu kadar hususi bir par
laklığın denize yakın olmaktan geldiğini sa
nıyorum. 

Sonra, pml pırıl parlıyan fıskiyelerin su
ladığı bir mazı kümesinin önünde durarak: 

- Şu suya bakınız; ~neşten yapılma 

denberi, babam ve ben, Şarant'tan geliyoruz. 
Pikodöri'yi kiraladık. Ben Alber Pakan'
yım .•. Beni bugün buraya Madam Brön ge
tirdi... Tenise doğru gidelim mi?. Burada 
kimseyi tanımıyorum. Siz beni aydınlatırsı
nız. Tahmin ediyorum ki şu mavi gözlü kızlar 
Mösyö Dükroke'nin kızlarıdır. Bir tanesinin 
adı da Lila idi. 

Bert gülerek cevab verdi: 
- Adı Elizabet'tir. Fakat Lila derler. 
- Madam dö Brigöy herhalde vaktivle 

çok güzelmiş. Hala haşmetli bir kadın. De
min bir an kızı ile konuştum. Güzel bir alnı 
var, fakat sivesi çehrc:c;inin bütün güzelliğini 
bozuyor ... Sizde hiç bu memleketin şivesi 
yok .• 

- Öyle mi? dedi ve sonra aynı zamanda 
durarak kendisine bakan Alber'e gülümsiye
rek yüzünü çevirdi. 

İlk önce küstahça görünmüş olan bu ser
best ve laübali tavurdan şaşıran Bert, 

- Medis'e gittiniz, değil mi? 
- Nere~en biliyorsunuz? 
- Ben öğrenirim ... 
Gü1ümsemeğe devam eden Bert, Albcr'in 

gözlerinin içine bakarak: 
- Rica ederim, dedi. 
- Bu benim sımmdır. 
Bert h':-cm, ısrar etti: 
- Ne olur, sövlevin! 
- Peki. iste .. sade hir sev. Siz evden 

cıkarken Mad~m Brön bana: . .. Bu güzel kü
cii k krzı Meılis'te görmiistüm." Cledi. Fakat 
ilk önce '?unu anhvahm: siz bir kücük kız 
mrsrnız? Sizde büvük bir insanın gözleri 
var ... vani. düşüniir görünen bir insanın ha· 
kısları. .. 

Vr. Rert'in c:;"rhrma, sonra cia eJhise~ine 
bakar?k Of!Vam etti: 

- Bununla beraber. gene bir çocuk hali 

var ... 

de rastgeJmiştim. Neden sordunuz? .. Buna 
şaştınız mı? - Bert'e dikkat ederek - siz La
zar E!mer'i bilir misiniz? 

Bert, bu düsüncesizce suali sorduğuna 
esef etti. Bird~bire sıkılarak tenise · onla· 
ra yaklasmağa cesaret edemeksiıin bekli· 
yen Mari Luiz'in yanma - doğru adımlarını 

sıkla~tırdı. 
Madam Dükroke, bağırıp cağrnnasma 

rağmen, gencleri, kahvaltı için bir araya 
tophyamıyorrlu. 

A lber. Bert'in yanma dönerek: 
- Mösyö Dükroke bana çok iltifat eni

yor. Otomobilini teklif ediyor, her gün !?'Ör
mek istivor. h,.nden ayrılmıyor. Bu karl~n 
da fazla s;r '· ı:;rk Fondbo'ya geliyor musu-
nuz? 

- Yazın. her perşembe günü gelirim. 
Alber giiliims'verck cevab verdi: 

Ben de perşembeye geleceP.im. 
(Sonu vnr) 
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ın bir şubesi olacak, yani bir taarruz 
yapılıp yapılmaması hakkındaki ka
ı ar, direktifler verecek olan merke-
2i bir yer tarafından alınacaktır. Bu 
yer, böyle bir istihale halinde, artık 
Paris değil, Moskova olacaktır. Al
manya, arazi sebebleri altında, Rus
yaya taarruz edebilecek vaziyette ol
madrğı halde, Rusya ilerleıni~ olan 
mevzileri sayesinde, Almanya ile bir 
anlaşma;ı:lık çıkarmak imkanlarına 

malik bulunacaktır. O zaman müte: 
arrızın tesbiti, milletler cemiyeti dı

şmda yapılacağı için, önceden yapıl
mış olacaktır. Fransanın ve Sovyetler 
birliğ;nin kendilı;rini bilhassa İngilte· 
re ve İtalya tarafından, zecri tedbir
lerle karşılaştırabilecek hiç bir şey 
yapmıyacakları, müdafaa edilemez 
bir iddiadır. Zira, bu kadar korkunç 
ve gerek cihanşümul telakki ve ge
rt'k süel sahalarda bu kadar birleş· 
mis bir yapıya karşı hangi zecri ted. 
birlerin tesirli surette tatbik edilebi
leceği anlaşılamaz. 

Doğunun kuvveti, Lokarrw 
paktma aykırıdır. 

Sovyet ordusunun müthiş kudreti 
dolayısiyle, doğunun orta Avrupaya 
karşı bir dev gib.i seferberliği Lokar· 
no paktının metin ve ruhuna aykırı· 
dır. Bir fransız gazetecisi, 21 şubatta 
kendisine bir mülakat vermekliğimi 

rica etti. Benden istenen izahları ver· 
dim ve bir kere daha fransız ulusuna, · 
bütün kalbimizle başarılmasını iste
diğimiz bir anlaşmayı kolaylaştırmak 
ı·icaaı ile, hitap etmek istedim. Aynı 
zamanda fikrimizce, acil hiç bir lü
zumun gerektirmediğini fakat ger· 
çekleşmesi halinde yepyeni bir durUm 
ihdas edecek olan bir paktın akdin
den dolayı derin tee55Ür ve teessüfle· 
rimizi bildirdim. Bu mülakat, bilme_ 
diğimiz sebeblcrle gizli tuluimuş ve 
ancak fransız - sovyet paktı fransız 

meclisinde tasdik edildikten bir gün 
sonra neşredilmiştir. Vakıa ben, ge· 
lecekte dahi, bu beyanatımda söyledi
ğim gibi, fransız • alman anlaşmasına 
çalışmaya hazrrım. Fakat frnsız _ 
sovyet paktmın katiyet kesbetmesi, 
beni yeniden vaziyeti gözden geçir
meye ve bu tetkikten lüzumlu netice. 
lcr çıkarmaya mecbur etti. Bu ntice· 
ler çok vahimdir ve ziyadesiyle keder 
verici bir mahiyette bulunmaktadır. 

"'Avrupa amt"'*nıası için 
/edakiirlığa hazırız .. ,, . 

Bununla berauer ben Avrupa an· 
laşması için fedakarlıklar yapmaya 
hazmın. Fakat aynı zamanda kendi 
milletimin menfaatlerinin gerektirdi
ği, mecburiyetleri de düşünmek zaru
retindeyim. Düşüncem şudur ki, bu 
kadaır vahim müşahedeler yapıldığı 

bir zamanda ve hatta her şeye rağ· 
men, Avrupa İ§ birliği bir tarafa bıi-a· 
kılamaz ve meseleleri herkese yarıya'.· 
cak tarzda halle varacak yeni yol

lar araştırmak ve bulmaktan geri du
rulamu.z. 

Bundan dolayıdır k.i, alman mille· 
tinin duygularına yeniden, sarih tek. 
lifler yapmak suretiyle, bir kere da · 
ha tereeman oldum. O alman milleti 
ki kendi hürriyet.ini düşünmektedir 

\ e kendi hürriyeti için. her türlü feda· 
karlıklara hazırdır, fakat aynı za
manda rr.üuvi şartlar içinde sanıirni, 
hakiki bir Avrupa iş birliğine de ha. 
Zil" ve amadedir, bunun içindir ki vic-
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danımla büyilk bir mücadele yaptık

tan sonra, alman hükümeti namına 

bugün fransı:ı hükümctine ve Lokar
no paktını imza eden öteki devletlere 
bir muhtıra &Ulllllaya karar verdim. 

B. Hitler, nutkunun burasında bu 
muhtıranın metnini okumuş ve sözle
rine şöyle devam etmiştir: 

Hi( bir kuıTel tedbiri kurşı:<ırulcı 
gerilemiyet·eğfo. 

"Almanya Rayhiştagı saylavları, 
"Almanyanın garbındaki vilayet

lerde alman kıtalarınm ilerdeki sulh 
garnizonlarına girmekte oldukları bu 
tarihi saatte içimizde mevcud ve müş
terek kutsal duygularla toplanmış 

bulunuyoruz. Bu top!anmamızın ga· 
yesi, önce milletimizin namusunu ye
une getirmek için h iç bir kuvvet ted
biri karşısında geri çekilmiyeceğİmİ· 

ze ve teslim olmaktansa en derin fe
li\ket içinde namusumuzla ölmeğe ye· 
min etmektir. Bu toplanmamızın İ

kinci gayesi de Avrupa mllletleri ara. 
smda ve bilhassa garptaki komşula
rımızla bir anlaşmaya varmak için e
limizden gelen her şeyi yapmak az
mimizi ilan eylemektir. 

Vr senelih· bir ~:arpış11wu.urı sonra 
Üç senelik bir çarpışmadan sonra, 

bugünkü günü, Almanyanın hukuk 
müsavatı savaşının bittiği gün olarak 
telakki edebilirim. Gene sanıyorum ki 
Avrupada kollektif iş birliği ahengin· 
den ayrılmaklığımızın en büyiik se· 
bebi bugün ortadan kalkmışhr. Bu iş 
birliğine bugün yeniden başlamaya 

hazınz. B\h\u büyük bir arzu ile ya
pacağız. Geriye doğru, geçirdiğimiz 

ı.eneye atılacak bir bakış, bu iş birli· 
ği mecburiyetinin öteki Avrupa dev
letleri için varid olduğunu göstermek
tedir. 

" A ı•rııpatlu toprak istemi'yuruz .. , 
Avr upa tla hiç bir erazi is ted isimiz 

yoktur. Biz şuna kani bu.unuyoruz ki, 
A vri.lpada gerek erazi hakkındaki ya a

lı~ andlaşma maddelerind ı, gerek 
nüfos ile ba nü.usa ver:len erazi ara
sındaki nishetsizliklerden doğan ger
ginlikler, harb vasıta&iyle · giderile
mez. Dileriz ki insaniyetin zekası 

bu vaziyetin acı verici kısımlarını kal
dırmak için iş birliği yapacak ve ger
ginlikleri, herkesin iştir-..k ettiği sulh. 
çu bir iş birliği ile yapılacak yavaş 

bir tekamül yoluyla bertaraf edecek· 
tir. Bugün en önce hissettiğim şey, 

sulh hürriyet ve şerefimizi kazandığı
mızdan dolayı üzerimize almış oldu
ğumuz mesuliyetlerdir. Bu mesuliyet
leır yalnız kendi milletimize karşı de. 
ğil, f~kat aynı zamanda bütün öteki 
Avrupa devletlerine de karşıdır. Bu
nun içindir ki, geçen sene gene bura· 
da vermiş olduğum nutkuında on üç 
maddede hulasa ettiğim ideleri, Av· 
rupa devlet adamlarına hatırlatmak· 
tadır. Temin ederim ki nasyonal - sos· 
yaHst partisine mensub olanların fi. 
kirlerinde gayet sarih olarak mevcud 
bulunan bu idelerin vücud bulması İ· 

çin biz alınanlar elimizden geleni ya· 
pacağız. Üç &enedenberi alman hükü
metinin başında bulunuyorum. 

''Vç senedenberi vaziyetimiz 
iyileşmiştir.,, 

Alman milletinin yardımı ile ve bu 
üç sene içinde basiretle hareketin 
vermiş olduğu muvaffakiyetler sebe
biyle, ekonomik ve sıyasal, milli ha-

ULUS 

y<umuzıo bütün sabalarrr.d a vaziyeti
miz ziyadesiyle iyiieşm~'i .it-. Bugün 
~unu itiraf edebilirim ki biı·çok defa 
ço k büyiik güçlüklede karşılaştık. 

Gene itiraf edebilirim ki bu seneler, 
derdsiz geçmedi. Birçok geceler uy
kusuz kaldım. Vazifemi gereği gibi 
yaptım. Eğer vazifemi bu kadaı· İyi 

yaptı İsem, sebebi, hiçbir zaman ken
dimi milletimin diktatörü saymadı

ğımdan dolayıdır. Ben kendimi yalnız 
milletimin şefi, yani onun alın yazı. 

larma nezaret etmekle mükellef a 
dam olarak bildim. Benim idealleri 
me alman milletinin içten gelen mu
vafakatini, on dört senelik çarpışma . 

larım esnasında anlamış bulunuyo
rum. Ve bu su.retle kazandığım gü
ven iledir ki muhterem mar~şal Hin
rlenburg, beni o zaman alman hükü
metinin başma getirdi. Şerefimizin 

ve hürriyetimizin bu yeniden iades; 
devrini kapatırken, bu üç st-ne için· 
de, otoriter gibi gözüken kararlar ile 
yapılmış olan bütün işler için alman 
milletinin bana muvafakatini . verme· 
l>İni rica edeceğim. 

l'e11i secimler yapılucuk 
Bundan dolayı bugün Rantag'ı da

ğıtmağa karar verdim. Ta ki alman 
milleti, benim ve arkadaşlarımın bu 
yıllar içindeki hareketlerimiz hakkın
da l<ararmı verebilsin. Bu üç yıl için
de, Almanya şerefini kazandı. Nefsi
ne güvenmek duygusunu yeniden bul
du, en büyük ekonomik sıkıntısını 
yendi ve yeni bir kültür yükselişine 
başladı. Bugün alman milletinden be
ni takviye etmesini ve vereceği kara. 
rrn kuvvetiyle benim kendi u·mimin 
kuvvetini yükseltmesini dilerim. Ta 
ki ben de onun şeref ve hürriyetini 
her dakika cesaretle müdafaa ede
yim, onun ekonomik salahmı daima 
göz önünde tutayım ve bilhassa haki
ki bfr sulh için çalışayım.,, 

Fuhrer'in nutkundan sonra, Rayhiş
tag başkanı Göring, yeni seçimin 29 
martta yapılacağını bildirmiş ve cel
se. bitmez, tükenmez tezahürler ara· 
~ında nihayet bulmuştur. 

Ankara 'Palasta güzel 

geceler 
Geçen perşembe aksamı Anka

ra Palasta kibar ve nezih bir halk 
ve hemen hemen bütün kor dip
lomatik huzurunda tanınmış dan
söz Myrtle Winter ve ünlü iki şan
töz "Black and Blond" pek parlak 
bir surette mevsim müsamerelerini 
açmı~lardır. 

Bu artistler pek dolgun ve yük
sek numaralarda ve pek iyi hazır
lanmış eğlenceli şarkılariyle en 
mükemmel bir Viyana orkestrası 
olan "The Six Funny F ellows" la 
sanatlannı birleştirmiş ve kazan
dıklan pek büyük muvaffakiyel 
Ankara Palasın bundan sonra gala 
suvarelerine büyük bir teşvik ol
muştur. 

Diğer taraftan Ankara Palas 
idare~i bize bu üç tanınmış artist
in her akşam zarif paviyonunda 
numaralarına bir çok değişiklik
lerle devanı edeceklerini bildirmiş
tir. 

DONKU S P O~ 

Halk.cviııde hok"~ 
a1aııında fut hol 

Di.in Ankara canlı bir spor günü 
yaşauı. Kızılay menfaatine, maç yap· 
mak üzere, şehrimize gelen Galata. 
~araylılar, Halkevınde Ankara Gücü 
ve boks kulübü boksörlerile kar~d&§· 
tdar. Bayramın ilk günündenberi §eh· 
nmizde bulunan Sıyasal Bilgiler oku
lu talebelerinin aralarından çıkardık· 
tarı futbol takımı, Yüksek Ziraat Em· 
titusü futbolcularile bir maç yapta. 
Bu oyundan sonra, Ankara Gücü ve 
Gençler Birliği genç ta~ımlarmın bir 
müsabakasını seyrettik. Bu maçları 
sıra siyle yazıyoruz: 

~ıyusal bilgiler ukulu - ı· ii ksek 
Ziraat Enstitiiiiü. mc,rı 

Saat 14 de beyaz fanileli misafir 
takım ile kavun içi fanileli enstitülü
ler alana çıktılar. Etrafı dolduran 
yüzlerce genç, arkadaşlannı alkqla
ddar. Hakem, Gençler birliği .santra
hafı ihsandı. 

Sıyasal Bilgiler okulu takımında, 

Fe erbabçe, Galatasaray, lstaııbuJ
ı:.por kulüplerinde oynayan ·tanınmış 
futbolcular vardı. Enştitülüler arasın· 
da da Gençler Birliği ve Albnordu 
birinci takımında yer almış oyuncu• 
lar görünüyordu. 

S. 8. O. tak101J: Fahri. Nihad, Sa
mih, Vefii, Kadri, Zeki, Hüsnü, Or. 
han, ~laaddin , Celal Şefik, Şevket. 

Y. Z. E. takımı: Mahmud, Rasim, 
Hasan, Ahme d, Sedad, Sadi, Keşfi, 

Salahaddin, Selçuk, Orhan, Ahmed. 

Maçm birinci devresinde hiç gol 
dmadı. Topun hafifliği oyunun )'U· 

k ardan oynanmasına &ebeb oluyordu. 
faraflara birçok fırsatlar geçtiği hal· 
~ bundan utifade edemediler. Dev

renin son on dakikası yağmur dola· 
yuiyle oynanamadı. 

İkinci devrede Ankaralıların bir 
akını esnasında Nihad kendi kalesi· 
ne gol yaptı. Ondan sonra, aon gün
lerde Gençler Birliği takımında bu 
kadar gayretli oyunlarım görmediği· 
miz Salahaddin ikinci golü attı. Bunu 
daha üç gol tak.ib etti. lstanbullular 
da biri penaltıdan olmak üzere iki 
gol çıkardılar. Maç 2·5 Yüksek Zira
at Enstitüsü takımının kazanmasiyle 
bitti. Maç samimi ve çok güzel oldu. 

Ankara Gücü - Gençler 
Birliği maçı 

1 -O Ankara Gücünün kazandığı 

genç takmılar maçı günün, belki de 
mevsimin en heyecanlı ve zevkli kar
ğılaımalarmdan oldu. Bu, yatı on be
şi geçmemiş futbolcuları okuyucuları· 

mı"Za tanıtalım: 

Ankara gücü: Sefer, Necdet, Meh· 
med, Sablmış, lbrahim, Orhan, Mu
cip, Ahmed, Şeref, Muzaffer, Muaa. 

Gençler Birliği: Nureddin, MuhiL 
tin, İbrahim, Aliıan, Rüştü. Şeref, 
Muzaffer, Cevad, Yaıar, Mustafa, 
Ahmed. 

Hakem Altmordulu Necdetti. Maç 
baılarken hafif yağmur Yardı. Alan 
hafif çamurlaşmıfb. Ağmqan top u
fak ayaklann önünde, onlara tabi o
larak gidip geliyordu. Gol kale çizgi
sine bir metre kadar yakm mesafe-

HAREKETLERİ 

ve Anl{ara gücü· 
macları yapıldı 

-> 

den Mudbin çekti..ği firikik ile oldu. 
Genç istidadları tebrik eder ve daha 
çok çalııarak kulüplerine faydalı ol.-' 
malarını dileriz. · 

A.ııliara - İstanbul bokll 
karfılaşmaları 

Cuma günü akşamı birinci maçla· 
rıru yapan Ankara ve latanbul bok
sörleri dün öğleden aonra halkevinde 
ikinci defa karşılaştılar. Salon çok 
lıalabahkb ve şehirleraraş1 maçlar
dan evel Ankara güclü boksörler 

karfılaıtılar. 

Ali - Mehmed maçım Mehmea ka· 
zandı. Vehbi - Albert berabere kal
dılar. Orhan • Sabahaddine yenildi. 

Galatasaraylılarla Ankarab bok· 
sörler araımdaki boks maçlarının tek· 
nik neticeleri: 

Necmi (Galataşaray) - Hilmi (An. 

kara Gücü): 

Necmi favullü vurarak Hilmiyi y~
re düşürdüğünden diskalifiye edildi. 

Ihsan (G'alatasaray) · Zeki (An

kara Gücü~: 

Zeki bütün üç devre faik dövüş· 

mesine rağmen ihsanla berabere bı 

• akıldı. lhaan üçüncü ve ikinci deVl'~ 

terde kroke oldu. 

Levi (Galatasaray) - Ah (An kar.· 

Gücü): 

Levi sayı hesabıyla kazandı . Alı · 

ilin son devrede yorgunluk alam •! tİ 

göstermesi :;ayı hesabiyle yenılmeauıe. 
:.ebeb oldu. 

Küçük Kemal (Galatasaray) - :>a

lih (Ankara Gücü) : 

Dört devrelik bu maçm ikinci dev 
resinde Salih nakdavun oldu. Hakem 

alta derken kalkb. Buna karşılık Sa
lih ikinci ve üçüncü devrelerde has-

mını çok hırpaladı. Son je~ede de 
K.emal iki defa kroke oldu. Ve diska· 
lifye edilerek Salih galip ilan edildi. 

KiralıW daire 
Havuzbaşında üç oda bir 

bolu, elektrik, su, gazı havi 
daire kiralıktır. Tercihan sa-· 
hahları 1841 e telefon. 

w.~~-w,. 

HASTALIKLARI 
MÜTEHASSISI 

Dr. Cevad .ı\ı·if 
Atasagun 

Yenişehir Kızılay 
Ali Nazmi aµartımanı No: 

Satılık arsa 
Sağlık Bakanhğl karşısı dört 

yol ağzı köşe başı Uç cepheli iki 
ev vapmaya mtisaid 680 M2 eba-
dında Telf: 3855 

1-827 

Tu~~Yt=..KÜN H A RS 

niş ölçüde bir sinirlilik içinde mücadele et
mek mecburiyetinde idi. 

Ne bir "manevi seferberlik" yapmak dü
şüncesi, ve ne de~ her bir almanın maneviyatı 
üzerinde gerek ayn ayrı, gerekse alman mil
letinin ulus maneviyatı üzerinde, toptan te
sir yapmak hareketi vardı. 

0menınun olmayanlar" la şayia çıkaranlara 
kolayca yol açılmış olur. 

Rüşde varmış ola.n bir millet, kendine, 
her saatte bir, hakikatin bildirilemiyeceğini 
bilir; çünkü, düşman, sık sık hakikatin ilin 
edilmesinden, çok ehemiyetli malfunat elde 
etmiş olur ki, bu takdirde, harbm güdülme
sine, asla imkan kalmaz. 

Bu sosyal demokratl°k ve komünist akideler
le ulus içinde ayrılığı ifade eden bir hakikat
tir k~ iyiden iyiye içine huliil etmekle ispat 
edilir. Hiç şüphesiz ki, topyekUn harbı. şu
urla yapan birleşik bir ulus, birçok şe}•leri fe
da eder, açlığa çok katlanır. Nitekim, alman 
milletinin büyük bir kısmı, bunu, dünva har-

Yazan: General Ludendorl 
Türkçeye çeviren: Hikmet TUNA 

Bir milletin manevi kuvveti, mekanik yol-
1-ada tam kudretli olarak muhafaza edile
mez; ulusun kendine ruhlu bir şekil vermek 
gerektir. 

Göthe (Göte) nin Faust'una askerin çan
tasında yer yoktur; Fakat Schi/Jer (Şiler) in, 
kahramanlık azmi, hürriyet isteği, askeri 
sağlamlaştırır, kemale erdirir. 

Ne çare ki, dünya harbmda, bir zamanlar 
Sp<ırta ordularına, türküleri ile .zafer kabili· 
yetini veren bir Tirteus yoktu. Buna muka
bi_! biz, ''hürriyet türküsü" diye yahudilerin 
"Adil Allahın huzuruna dua etmek için çı
kı voruz" veya "Ren kenannda nöbetçi var0 

adr ıdaki şarkılannı söylüyorduk, halbuki, 
bu türküler söylenirken, alınan milleti, ken
dine day~arak, hayatı ve yurdu için, en ge-

Bu sahada da, topyekun politika, sırf, 
harb politikası değil, bir ulusal politikadır 
ki, yalnız harb takdirinde faaliyete geçmez, 
sulhta da uğraştr ve daha ziyade tesirli ol
ması içi~ hayata, kendine has tann inanışı 
ile şekil vermek esası üzerinde çalışır; 
'

1memnun olmayanlar'' m faaliyetlerine kar
şı koymak tedbirlerini de, bu esas meydana 
getirir. 

Manevi birliğin korunması, muvaffakiye
tin zaınini olur. Çünkü, birleşik bir ulus, 
"memnun olmayanlar" ın faaliyetlerine ve 
onlann dedikodularına karşı kor. 

Rüşde varmış olan bir millet, hükü -
metinden hakikat ister. Ve yalnız sulh za
manındaki vaziyeti hakkında değil, harbi
çindeki vaziyeti hakkında, bilhassa hakikati 
bilmek ister; aksi takdirde bu meselede de 

Bunun içindir k~ gazetelerin ve halka 
yapılan bildiriğlerin, fevkalade bir muame
leye tabi tutulması lazımdır. Topyekun poli
tika, bu noktalara riayet etmivecek olursa. 
kendini büyük bir ihmalcilik mesutiyeti pl• · 

na sokar. Ancak bu da. vakı:anm, nihai ve 
aynı zamanda da, vaktinde ve doğru olarak 
aksettirmesi ile birleşjk bir şekilde olmalı
dır. 9 eyllllde Marn,daki felaketin ve gene 
bu felaketin harb bakımından olan ehemive
tinin, hakikate uygun bir sekilde millete bil
dirilmemiş olması dolayısiyle, 1914, çok acı 
bir bicimde öcünü aldı. 

Bir milletin gerek harbden önce, gerekse 
harb içinde, ekonomik vaziyetindeki seki~ 
derin b.ir hosnudsuzluk kavnağı olur~ ve hat
ta, ulus birliği için bir tehlike halini alabilir .. 

bmda ispat etti~ fakat, zafere, harba, u1u • 
sun mukavemet kabiliyetine ve birtif!;ine 
karşı sabotaj yapmak için, ''memnun olma
yanlar" m ekonomik sıkıntıyı ne biçimrle 
istismar etmiş olduklanm ve edebilrHkle~ni 
de, pek iyi biliyoruz. Hele, bu zaruret. avm 
zamanda, vicdansızhklarile birlikte vakit ve 
halleri yerinde olan vurdrlaslann, voks111l:ı
nn önünde, bir de. fayd::ılanmaları, v~h11d 
daha ileri varmaları tezahilrilnü tasıvm•·;:ı.. 
"memnun olmayanlar" ın işleri o nic:ıhp...._e 
kolavlaşrr. 

TopyekOn barbda, ulusun cı:konomitr ;,..,,._ 
tini, gelecek fa~tlna inceden ;nceve .. n• .... t"'

cağrm· Ulus birli<'ti i1e ohın ilaicıi il"1-::ıv1 .. · · '·. 
keyfiveti tam::ınılamc:ı1< idn. hur;ırl-::ı ı..,, -
ya, kısaca işaret etmeğe Ii_i-n•..,., ~ ... ~.1 ,,• 

(~n.,q ,..., .. .,.. , 



9 \ART 1936 PAZARTESi 

Ankara Memurlar Kooperatif Şirketinden: 
29- şubat -1936 cumartesi günün Belediye salonunda yapılan şir

ketın umumi heyet alelade ve fevkalade istimaında, esas mukavele 
namesinin 46 ıncı maddesi mucibince nisabı ekseriyet temin edilme 
miş olduğundan toplantının 21- mart 1936 cumartesi günü saat on 
bc-.te Halkevi salonunda yapılmasına karar verildiği ilan olunur. . 

Adi toplantı ruznamesı 

l - 1935 senesi idare meclisi ve mürakipler raporlarının okun-
ması 

2 - 1935 snesi bilançosunun taı:;dikiyle idare meclisinin ibrası 
3 İnhilal eedn idare meclisi azalıklarına yenilerinin intihabı 
4 - 1936 senesi mürakiplerinin intihabı, ücretlerinin tayini 
5 - Ankaradan infikak eden hissedarlar hakkında yapılacak mu

amelenin tayini 

Fevkalade ictima rüznamesi 
1) Yedinci maddeye ilave edilecek kısım: 
(Hisse takı.itlerini vadelerinde ödemıyenler hissedarlık hak -

lar 1 istii le cc'cmezler. Her hangi bir taksit vaktinde ödenmez
se digcrleri de muacceliyet kesp eder. Muacceliyet k~sp e<l~n. tak· 
ı;itler için şirket tarafından taahhütl:.i mektupla verılecck ıkı ay
lık mühlet sonunda taksit bakiyeleri defaten ödenmediği taktirde 
ur. . ı; ıt olur ve tecliye edilen miktar iade olunmaz. 

Bu kabil sakit olan hisselerden kalacak paralar ~irketin ihtiyat 
kçasına ilave olunur. 

2) Temettüün dağılması başlığı, (kar ve zararın dağılması) na 
tahvil olunacak. 

3) Onsekizinci maddenin sonuna ilave edi1'cek kısım: 
Ancak kardan bidayeten içtimai yardımlar için bir pay ayrıla

r;.ık geri kalanı bu şekilde tevzi olunahiliı. 
Sirket zarar ettigi takdirde 17 inci maddenin son fıkra:.ına 

tevfikan muamele yapılır. Mevcut ihtiyat akçesi zarar mikdarını ka
patmaz ise bakivesi müteakip senenin karı ile kap~tılmak. ü~ere 
<devredilir. lki sene birden zarar olur ve mahsup edılecek ıhtıyat 
akçesi bulunmaz ise zararların yekunu sermaye nisbetlcrine göre 
ortaklara taksim edilir ve sermaye hesabından diişülüı. 

4) 32 inci maddenin yeni alacağı şekil: 
Şirketin bütün umumi muameleleri idare meclisi tarafından ted 

vir olunur. İdare meclisi hbsedarlar arasından umumi heyetçe iki 
ene müddetle secilecek sekiz ki iden mürekkeptir. Her sene kur'a 

ile azanın nısfı legişir. Kur'a isabet t'dcn azanın tekrar intihabı 
caizdir. 

5)ldare me .. .lisinin vazife ve selahiyetleri meyanına ilave edi-
Jecek kısım: 

Şirket emvali gayri menkulesinin teferrüğ veya feıag ve ipo -
tek muamelelerine ait vesaiki tasarrufiyeyi şirket namına imza ve 
kabule) 

6) 45 inci maddesinin tadil edilecek şt'kli: 
Şirket ortaklarına verilecek malların icap ettirdigi şekilde idare 

meclisince tayin olunacak taksit, vade ve şartlarla ve en c:;ok memu
riyet maaşlarının nısfı nisbetinde borca satış yapabilir. Bu suretle 
mal alacak ortaklara en az iki ortak kefalet eder ve daire mutemedi 
nin bu borcu bilakaydli şart maaşlarından kat ederek şirkete tesvi
ye eyleyeceğini taahhüt eylemiş olması şarttır. Fakat asaleten ve 
kefaleten borç taksitleri tamamen ödenmeden kendilerine yeniden 
kredi ile satış yapılamaz. 

Şirket devairi resmiyeye, idare heyetinin tensip edeceği mi.ıes
seı;lere tesbit edilecek şeraite tevfikan borç mal verilebilir. 

Yeniden ilave olunan maddeler: 
7) Madde • 50: zararlı geçen seneleri takip eden yıllarda yapı· 

lacak karlardan evvel~, geçen senelerden devretmiş zararlar kapa
tılır; sonra zarara mahsup edilmiş sermaye ve ihtiyat akçası nok
sanları tamamlanır ve bundan sonra artan kısım olursa 18 inci madd c 
h~kümlerine göre muamele yapılır. 

8) Madde - 51: Ortakların şirkete olan her nevi borsları altı ay 
2arfında tahriri mükerrer taleblere veya icrai takibata rağmen te -
diye olunmadığı ve muz.tar kalındığı takdirde bilakaydü şart, tedi· 
yesi lazım tarihten başlamak üzere % 9 faizle birlikte hisst> bedel
lerinden mahsup edilir. 

Hisse bedelleri borcun itfasına kifayet etmediği takdirde müte
bakisi için ayrıca kanuni takibat yapılır. 

ı -811 .. 

Ko•·ae]i Tafıa l\Iiidürlüğündn: 
25-3-936 salı günü saat on beşte Kocaeli nafıa müdürlüğü odasın

da dokuz bin sekiz yliz on sekiz lira keşif bedeli Adapazarı • Hen
dek yolu üzerinde altı adet beton köprii ve menfez inşaatı açık ek
siltmeye konmuştur. 

Şartname, ilan ve keşif ve buna müteferri diğer evrak yetmiş 
beş kuruş mukabilinde kocaeli nafıa müdürlüğünde verilecektir. 

Muvakk"t teminat (737) liradır. İsteklilerin teklif mektupları ve 
ticaret odasına kayıtlı bulunduğuna dair vesikasiyle laakal onbeş 
bin liralık bu gibi köprü ve menfez inşaatı veya esaslı aksamı beton 
anne bina inşaatını yapmış bulunduğunu vesaikle isbat etmesi v 
yahut bu gibi inşaatı yapmış bir fen memuru ile şeriki mesai edece 
ğini mübeyyin Noterden musaddak teahhüt senedini ibraz eylcmes 
ve bu vcsaikin ihaleden sekiz giln evvel Nafıa müdürlüğüne ibra 
edilme ive fenni ehliyet vesikası almış bulunması Ulzımdır. (510 

-
e 
-
i 
z 
) 

1-831 

farita Genel Direl{t()rlüğüııden : 
-l - Şartnameleri ayrı ayrı yapılmış Harita Genel Direktörlü 

ğü kıta Erat ve hayvanları için aşağıda yazılı ( 4) çeşit yiyecek v e 
yem açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

e 
-

2 - İstekliler şartnameleri görmek için her gün ve eksiltmey 
gireceklerin aşağıdaki yazılı giln ve saatlerde teminatı rnuvakka 
te makbuzlarile Cebecide Harita Genel direktörlüğü satın alma k o-
misyonuna gelmeleri. (431) 
Muhammen Muvakkat 

bedel Cinsi Mikdarı teminat İhale tarihi gün saat 1 

Lira 
3000 
2200 

900 
350 

Sade yağ 
Arpa 

Ot 
Saman 

Kilo 
3000 
40000 

15000 
14000 

Lira kuruş 
225 00 13-3-936 Cuma 

165 00 13-3-936 " 67 50 13-3-936' ,, 
26 25 13-3-936 ., 

1-699 

I 1afıa Bakaulığından : 

10 
13' 
14 
15 

16-3-936 tarihinde pazartesi günü saat 15 de Ankarada Nafı 
Bakanlığı Demiryollar inşaat dairesindeki eksiltme komisyon 
-odasında ve teahhüdünü ifa edemiyen müteahhit nam ve hesabın 
33491 lira muhammen bedelli 66982 metre mikap balast açık eksil 
nıe usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Bu balastlar Aydın hat 

a 
u 
a 
t-
tr 

zerinde Burhaniye iı;tasyonu civarında 209 uncu kilometredek i 
Peslek deresi yatağından temin olunacaktır. 

Mukavele projesi, eksiltme §artnamesi ve Nafıa işleri umum 
şartnamesi 84 kuruş mukabilinde Bakanlık Demiryollar inşaat da 

i 
j. 

resinden verilmektedir. 
Muvakkat teminatı 2511.83 liradır. 

o. İsteklilerin eksiltme şartnamesinde yazılı ver.ikaları ve 2490 N 
lı kanunda gösterilen diğer evrakı yanlarına alarak o gün ayn 
aatte mezkur eksiltme komisyonunda hazır bulunmaları lazımdı 

r 
r. 

(A67) 1-792 

ULUS 

Ankara Bölge Sanat Okulu 
Direl{törlüğünden . 

n . 
m 
m 
l 

Okulumuz talebeleri için cins ve evsafı aşağıda yazılı 95 takım 
ümunesi veçhile dış elbise yaptm1acaktır. İstekli olanların nü
une ve şartnamesini görmek üzere hergün okul idaresine ve eksilt
eye gireceklerin de bu işe ait teminat mektuplarıyla birlikte 16.3. 

936 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 15 de Kültür Bakanlı
ında Okullar Sağışmanlığındaki satın alma komisyonuna gelme;; .. 

le ri. (477) 
Cin.:;i 

Dış elbise 
Mikdarı 
95 takım 

Fi atı 
22 liradan 

Tutarı 

2090 lira 
1-765 

Pey akcesi 
157 lira 
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Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğu 

S~trn A lmrı Knrrıisvonu il~n lan 

2200 ADET BOŞ BENZİN TENEKESİ SATIŞI 

z 
Beherinin muhammen bedeli 8 kuruş olan yukarda mikdarı ya

ılı boş benzin tenekesi Askeri fabrikalar umum müdürliiğü sa
ınalma komisyonunca 25/ 3/936 tarihinde çarşamba gün~ saat 14 
e açık artırma ile satılacaktır. Taliplt'rin muvakkat teminat olan 
3 lira 20 kuruş ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncii maddelerinde 

t 

d 
l 
yazılı vcı;aikle mezkiir gün ve saatta komisyona müracaatları (489) 

1-849 

İstanbul deniz levazım satın alma komisyonundan: 
Lira K. Lira K. Pazarlık saat 

20000 Mr. yataklık yün 16000 00 1200 00 11/Mart 936 15 
16000 .. Kirpas kumaş 24000 00 1800 00 .. .. .. 15,30 

Yukarda yazılı iki kalem eşya hizalarında yazılı gün ve saatler
de pazarlık suretiyle alınacaktır. Şartnameyi görmek istiyenler 
hcrglin ve pazarlığa girişecekler yazılı gün ve saatte muvakkat 
teminat makbuz veya mektublarile Kasımpaşadaki komisyona 
müracaatları ( 1210) 1-855 

l\lilli 1\lüdaf aa \ 7 ek.aleti 
Deniz Merkez Satrnalr-ı '": Komisyon~1ndan: 

1 - Tahmin edilen bedeli 45999 lira 80 kuru~ olan 26195 adet 
kondenser borusunun pazarlıkla münakasasr 20 mart/ 936 cuma 
günü saat 14 te Ankarada Milli müdafaa vekaleti binasında yapıla
caktır. 

ı - (230) kuruşa. ~tılan ı,-artnamesini almak istiyenlerin ha 
g:in. münakasasına ıştırak edeceklerin de mezkür günde (3450} 
liralık teminat mektubu ile komisyona müracaatları ('498) 1-854 

Y. Z. E .. Bavtar F"'ak.ültesi İ<' Hasta-
J '" 

lıl{lar kliniği Direl{tör1üğünden: 
1 - 2/ mart 1936 taıihinden itibaren hasta hayvanların muaye

ne ve ted.wisi tadil gün1-::rinden maada her gUn b" ledı .. 1 evvel scıal 
10 - 12 ele yapılır. --- -

2 - Müstacel vakalar için güniin ve gecenin her saatında mü-
racaat edilebilinir. ( 509) 1-852 

1\laJatya İlllaylı~rıııdan: 
l - Eksiltmeye konulan iş: 
Malatya vilayet merkezinde yaptırılacak hastane binasının 

14624 lira 60 kuruş keşifli temel ve sair aksamı inşaatı : 
2 - Bu işe ait evrak: 
A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C - Nafıa işleri şeraiti umumiyesi, 
Ç - Umumi şartname, 
D - Keşif ccdveli, 
E - Proje. 
F - Hususi şartname, 
İstekliler Malatya vilayeti daimi encümenine ve vilayet Nafıa 

müdürlüğüne müracaat ederek izahat alabilirler, 
J - lş. 1/3 936 tarihinden itibaren yırrni gün müddetle ve ka

pah zarf usulile 2490 sayılı artırma, eksiltme ve ihale kanunu ahka
mı dairesinde eksiltmeye konmuştur. 

EksiltmeZ0/3/1936 tarihine rasthyan cuma günü saat 15 de Ma
latya hükümet dairesinde daimi encümen odasında yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için keşif bedelinin o/c7,5 gr olan 
1098 lira 15 kuruşluk muvakkat teminat vermek ve en aşağı 10,000 
liralık bir inşaat işini muvaffakiyetle yaptığına dair ehliyet vesi
kası göstermek lazımdır. 

S - Teklif mektupları yukarda yazılı gün ve saattan bir saat 
evvel Malatya vilayeti daimi encümeni reisliğine makbuz mukabi
linde verilecektir. 

6 - Posta ile gönderilecek mektupların ihaleden bir saat ev
veline kadar gelmiş olması ve zarfın kanuni şekilde kapatılmış 
bulunması Hi2ımdır. 

7 - Bu işe aid mevcud tahsisat 10.000 liradan ibaret olduğun
dan yaptırılacak inşaat da bu mikdarı tecavüz etmiyecek ve işbu 
inşaat arasından hangisinin yaptırılacağı vilayet Nafıa müdürlü
ğünce tcslıit edilecektir. (512) 1-853 

Cana){l{a)e ])aimi Eııcünıcııinden : , 
Keşif bedeli Muvakkat teminat 

Yapılacak iş: L. K. L. K. 
Kale - Ezine yolu üzerinde yapılacak 22939 28 1720 45 
l 3 adet menfez ile 7 adet büz 

l - Talipler bu işin ke§if, şartname ve diğer evrakını Çanak
kale, İstanbul, Ankara Nafıa Müdürlüklerinde görebilirler. 

2 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 16- Mart -936 pazartesi günü 
saat 15 de vilayet daimi enciieninde yapılacaktır. 

3 - İsteklilerin müracaatları 2490 sayılı kanunun yazdığı şekle 
uygun olmalıdır. ( 443) 1-718 

Yemiş ağaçlannn böceklerden ve kurt
lardan muhafazası için 

Yedikule Gazhanesinin 
( Karbolineum ) unu 

Kullanınız 

Adres· Metro han, Beyoğlu, İstanbul. 

-
7 

Türk Hava Kurunıu 

BUYUKPIYA GOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin etmiştir. 
5. inci keşide 11 Mart 936 dadır. 

ikramİ}1e 35.000 
f Jiradır 

Ayrıca: 15.000, 12.000 10.000 liralık 

ikramiyelerle 20 Of O liralık bir 

mükafat vardır. 
Kisemiz bayram günlerinde ankhr. 

l\Iüzil öğretınen ()){ulu 
])irt~l\:törlii o-Ünf!{ n: 

~ 
Müzik öğretmen okulu okurları için nUmun~sine gore bir • -

kım erkek elbisesinin kumaşı ile birlikte d:kme ücreti muhamm n 
l>edeli 20.70 kuruş ve kızlar için kumaşı ile birlikte dıkme iicre ı 
muhammen betleli 19 lradır 

Erkekler için 68 ila 90 kızlar için52 ila 70 askari 120 azami loO 
takımdır. • 

Teminat 239 liTa 47 kuruıttur. 
Nümunc ve şartnamesini görmek istiyenler okul direktörluf!U· 

nı: her gün müracaat edebilirler. 
İhale, açık eksiltme suretile 19.3.936 pcJ"~embe giıniı saat ıs •'c 

okullar sağışmanlığında yapılacaktır. 
Teminat 19.3.936 günü saat 14 e kadar okull..ır agışmanlıgı ve -

nesine yatırılmış bulunacaktır. (491) 1-8 ~ 

P. T. 1 . B. ve l.1evazını 
l\lüclürlii.eiintl«~u: 

İdare ıhtiyacı olan 100 ton 4 m/m kutnında galvanizli demir 
tel kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme l 7-3:.93~ •. ~a~ı
hinde ve saat onbeşte Ankarada P. T . T. Umum lVı ıdurlugun e 
toplanacak komisyonda yapılacaktır. 

100 Ton telin muhammen değeri (13500) liradır. 
Talipler (1013) liradan ibaret teminatlarını idaremiz veznesir.e 

teslim edecek ve alacakları makbuz veya kanunen muteber banka 
teminat mektuplarını ve şartnamede yazılı belgelerle teklif mek· 
tuplarını ihtiva edecek olan kapalı ve mühürlii zarfları mezlrit~ 
tarihe tesadüf' eden salı günü saat 14 e kadar sözü geçen komisyon 
re isliğine vereceklerdir. 
Şartnameler Ankarada Levazım Müdürliıgü ile lstanbulda Le· 

vazım Avni vat Muavinliğinden parasız olarak verilecektir. 
(462) l-754 

~t~:..:A;'•...:::-.::.':Y.;:A:'!flf:A''!flf•:o.':&:~"Aıl"':a•".A:.~~-:..~· :..;~·.~ ... 

• • ~ ~ . ~ 
~ ~ 

• 
~~ 

Ilarici)1e ' 7 ka1eti Satınalma 
l(omi vonuııdan : 

J 

Vek5.leimiz ayniyat ambarında mevcud boş benzin tenekeleriyle 
hurda bakırlar, billur avizeler, muhtelif kumaş perdeler, kanepe 
ve sobalarlala, elektrik ve telefon hurda malzemesi, portatif s<m
dalye ve masalar, karyolalar ve sair eşya açık arttırma ile 17. 3. 936 
sah günü vek51et binasında saat 15 de ve 18 - 3 - 936 çar§amba gü • 
nü de eşyanın bir kısmının bulunduğu Yenişehirde Necatibey cad • 
desindeki eski hariciye köşkünde saat 15 de satılacağı ilan olunur. 

(499) l-822 

Milli Müdafaa Vekaleti Satın Alma 

Komisyonu ilanları 
B1L1T 

1 - 500 Adet battaniye açık 
eksiltmeye konmuştur. 

2 - Hepsinin biçilen ederi 
4000 ve ilk inanc parası 300 lira 

3 - İhalesi 25/3 936 çarşam
ba günü saat 10 dadır. 

4 - Şartname ve nümunesini 
görmek istiyenlerin her gün 
saat 15 den 16 ya kadar eksilt
meye gireceklerin de 2490 sayı· 
lı kanunun 2,3 üncü maddelerin
de istenilen bilgelerile ihale gü
nii M. M. V. satın alma komis
yonuna vermeleri. (504) 1-851 

BİLİT 
KAZAN BUHAR VE SU TE

SİSA TI: Harb Okulu mutbahı
na iki kazanın buhar ve su te· 
sısatiyle birlikte konması kapa
lı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
Keşif tutarı (5536) liradır. Keşif 
ve şartnamesi parası verilerek 
Vekalet inşaat şubesinden alma· 
taktır. İHALESİ: 12 Mart 936 
perşembe günü saat on birdedir. 
lLK TEMİNATI 415 lira 20 
kuruştur. 

Eksiltmeye girecekler 2490 sa
yılı kanunun 2, 3 cü maddelerin
de istenen belgelerle birlikte te
minat ve teklif mektuplarını ha
vi .zarflar ihale saatından en geç 
bir saat vv-eline kadar M. • V. 
satm alına komisyonuna vergin-
le r. (432) l-694 

B1L1T 
KALDIRIM YOL: Askeri 

furuna yapılacak adi kaldırım 
yol açı.k eksiltmeye konulmu • 
tur. Keşif bedeli (1661) lira 58 
kuruştur. Keşif, Şartname ve 
projesi bedeli verilerek inşaat 
şubesinden alınacaktır. İHALE. 
Sİ: 10 Mart 936 salı günü saat 
onbirdedir. İlk teminatı: 124 li· 
ra 62 kuru§tur. Eksiltmeye gire
cekler 2490 sayılı kanunun 2,3 
cü maddelerinde istenen be1ge· 
lerle birlikte ihale gün ve vak .. 
tında M. !. V. atın alma k()ılt 
misyonuna 2elsinler. (405) 

l-6~9 

BİLİT 
KALÖRİFER: Cebecide A • 

ked hastanesine kapalı zarf usu• 
liyle kalörifer ve sıcak su tesisa
tı yapunlmak üzere eksiltmeve 
konmuştur. Kc§if tutan: 16409 
lira 58 kuruştur. Keşif ve şartna· 
mesi bedeline karşı inşaat şube· 
sinden verilecektir. İhalesi: 17 
mart 936 salı günü saat on birde· 
dir. İlk teminatı : 1230 lira 72 ku
ruştur. Eksiltmeve {!irecek1cr24'l0 
sayılı kanunun 2. 3 üncü marl le· 
leTinde istenen bel~eler ilf' b;rHlt
te teminat ve teklıf mekt11• ı~ 't 
havi zarflar ihal ~ .. tin~ 
ıreç bir uat eveHn .. k;1rl:ır ~· f. 
V. satın alma komis romm?. .. _ 
sinler (471) ~- 'i 
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Gazi Eğitinı En titüsü 
Direk.törlüğüııdeıı : 

Gaıi Eğitim Enst itüsü binasında yapılacak tamiratın keşif be
deli 2988 lira ve teminatı 225 liradır. 

Keşif, Fenni şartnamesin i görmek ve fazla mallımat almak isti: 
yenler her gün ok~l Direktörlüğüne müra:.aa.~ edebilirler. İhalesı 
açık eksiltme suretıyle 12-3-936 percşmbe gunu saat 15 de mektep· 
ler muhasebeciliginde yapılacak ve t eminat o gün saat 14 de ka
dar Mektepler Muhasebeciliği veznesine teslim edilmiş buluna-
caktır. ( 436) 1-720 
' 

Aıık:ara ~Ienıurlar l(oopt'.\ratif 
Sirk:etiııclen : . 

Şirketimiz ortakhgına girmek üzere 28 5 929 tarihinden 17 5/ 
932 tarihine kadar müracaatla yirmi beşer liralık hisseye kaydolu
nan ve bedellerini mukasseten ödemeği taahhüt ettikleri halde va
delerinde taksitlerini ödemiyenlerin bu ilan tarihinden itibaren 
iki ay zarfında şirket muha;:.ebesine bilmüracaa bakiye borçlarını 
defaten t c:;viye etmeleri rica olunur 1 - 81 2 

Devlet Demiryolları veli manları umum 
müdürlüğü satınalma 1<omisyonu ilanları 

İLAN 
Muhammen bedeli 17853 lira olan muhtelif ölçüde 9734 tane 

meşe travers 18 mart / 1936 çarşanba günü saat 15,30 dakapalı zarf 
usulü ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1339 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesaikları ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 
da Komisyon reislğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden ve 
Haydarpaşada tesellüm ve sevk müdürlüğünden dağıtılmaktadır. 

(492) 1-809 

t LAN 
16 - mart • 936 da müsabaka ile 18 • 28 yas arasındaki orta mek

tep mezunlarından 50 hareket şakirdi alınacaktır. İmtihanda mü -
savi derecede kazananlardan lise mezunları ve ecnebi lisan bilenler 
tercih olunur. Askerliğini yapanlar terhis tezkeresi ve askerlik ya· 
şındakiler de şubenin resmi bir vesikasını göstereceklerdir. Talip • 
ler bir istida ile Ankara'da Umumi Müdürlüğe ve İstanbul, İzmir, 
Adana, Kayseride lşlctme Müfettişliklerine ve Mudanya'da İşlet -
me amirliğine müracaatla mekteb diploması, nüfus cüzdanı, asker • 
lik vesikasının istal}'on müd ürlüklerince resmi mühürle musaddak 
birer suretini ve polis veya b · • · iycdcn bir hüsnühal ilmühaberini 
istidalarına Ieffedecckler<l: r 'f •ihanlar Ankara ve İscltme mer -
kczlcrindc yapılarak kazar, , · r,ı şimdilik 40 lira ücret verilecek 
ve haziranda 57 liraya çıkarılacaktır. Taliplerin imthan yerlerine 
gidip gelmeleri parasız temin olunacaktır. 

(508) 1-825 

İLAN 
Muhammen bedeli 61250 lira olan takriben 875 ton muhtelif 

profil demiri ve demir lavha ile muhammen bedeli 46000 lira olan 
takriben 575 ton demir köprü malzemesi 24/ nisan/ 1936 cuma gü
nü saat 15,30 da sıra ile ayrı ayrı ve kapalı zarf usulü ile Ankara
da idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek iatiycnlcrin birinci kı~ım için 4312.50 _ve iki~~~ 
kısım içn 3450 liralık muvakkat teminat ıle kanunun tayı_n cttıgı 
vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14.30 a kadar komısyon re
isliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler beheri 230 kuruşa Ankara ve Haydarpa~ veznele· 

rinde satılmaktadır. (490) 1-850 

ı _ Yenişchirde olup a~ağıda ada ve par~l numaralariylc ~ik
tar ve muhammen bedcllerı ve muvakkat tcmınatları yazılı arsala-
rın mülkiyeti aısık arttırma ile satılacaktır. . 
2 _ Muhammen B. Muvakk~t tcmınat 
Ada Nr. P arsel Nr. Metresi Lira Lıra K. 

1149 39 530 2120 159 00 
.. 40 342 1368 102 60 
,. 41 345 1380 103 50 

" 
42 563 2252 168 90 

" 
44 370 1850 138 75 

,. 45 375 1875 140 63 

" 
46 380 1900 142 50 

" 
47 385 1925 144 38 
48 555 2775 208 13 

1152 32 320 1920 144 00 
33 440 2640 198 00 

3 - İhale 16 • 3 - 936 pazartesi günü tam saat on be t e yapıla • 
caktır. 

4 - İstekl i olanlar ihaleden evvel muvakkat teminatlarını vezne
ye teslim ile mukabilinde alacakları makbuz ilmühaberini komis -
yona verecek ve bu suretle arttırmaya iştirak edecektir. 

5 _ Bu arsaların bedeli nakden ve peşinen ödenecektir. 
6 _ Bu arsaların şartname ve haritalarını görmek ve daha ziya

de izahat almak istiyenlcr her gün Hesap İş. Direktörlüğüne mü -
racaat edebilirler. (486) 1-781 

An•~ara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisvonu ilanları 
İLAN 

Kayseri tayyare fabrikasının 407 kalem malzeme kapalı zarf u-
suli ile münakasaya kanulmuştur. .. .. . 

İhalesi 18 mart/ 936 perşembe gunu saat 15 dedı.r . . 
İlk · t 1040 lira 56 kuruştur. Muhammen bedelı 13874 lı-

d İtetmkıl~ale~ cı.artnamesini ve nümunclerini İstanbul, Ankara ve 
ra ır. s e ı v • 1 d h ·· ·· bTrlcr Ka seri artırma ve eksiltme komısyon a:-ın a. er gun gore ı ı . 
T r 1 yen saatten bir saat evvel teklıf mektuplarını Kay-

a .
1
dP ekr mub~y asındaki artı~ma eksiltme komisyonu başkanlığına 

scrı e or ın l-802 
vermeleri. (444) 

İLAN 
l D · 1' · onundak"ı kıtaatın ihtiyacı olan 123000 kilo - enız ı gamız . · k ı 

kuru otla 125000 kilo yulaf kapalı zarf usulü ıJe eksıltmeye onu -

du. l k . 
2 - İhalesi 20-3-936 cuma günü saat 14 de satın a ma omısyo-

nunda yapılacaktır. 6 2 r d r 
3 - Yulafın muvakkat teminatı 750 lira ve kuru otun 9 ıra ı · 
4 - Teminaın ihaleden önce maliye veznesine verilmiş olması 

ve teklif mektuplarının kanunda yazdı formüle uygun l-ıı\unması 
lazımdır. 

5 - Şartname her gün Ankara levazım amirliği satrn alm.~ -~~~ 
misyonu ile İstanbul Ye Denizli satın alma komisyenJarında ~orulur. 

6 - Kapalı zarflar ihale günü saat on üç buçukta komısyona 
verilmiş bulunacaktır. (455) 1-734 

New Hampshire eya- \ 
leti Yüksek Mahkeme 

Müddet, EylUI 1935, 
2 inci kanun 3, 1936 

Hillsborough Kantisinin Yük· 
sek Mahkemesinde ilgili partiler 
veya dava vekilleri tarafm~an 
tetk ik edilebilecek evrak aslıye 
ile kayıdların aynı mahkeme dos
yalarında olup "hak" ve kanu
ni" davalar münasebetile mev
cud meseleler şunlardır: 

H ak ( Equity ) 3100 Sophocles 
P apach ristodoulou malikanesi 
müdürü Demetrios Voliotis'un 
Victoria Ventroura. Evanthia D. 
Vlahava ve Evangelia Papachris
todoı.ılou al eyhinde. 

S ivil (Civil) 10107 Sophocles 
Papachristodoulou malikanesi. a
leyhinde E banthia Demetrıus 

Vlahava. 
Birinci Teşrin 6, 1928 de mez

kur H illsborough Kantisinde ve 
New Hampshire Eyaletindeki 
Manchester'de yukarda ismi ge
çen Evangelia Papachristodou· 
lou'nun sağ veya ölü olduğun~n 
tahk ıkile kendisinin veya varıs
lerinin bu malike ve servetinden 
istifadelerinin tayini; vasiyetna-
me bırakmıyan mezkur Evange
Jia Papachristodoulou'nun son 
defa olarak, 1897 senesinde Yu· 
nanistanın Trikala şehrinde ika· 
met etmiş olduğu ve oradan da 
aynı sene içinde Makedonya!1ın 
Manastır şehı ine merbut vıto
lio'suna gittiği ve mezkur Evan
gelia Papachristodoulou'nun. ç~k 
zaman evci öldüğü iddia edıldı-. 
ği; 

Mevzuu bahis müdür Demet· 
ıios Voliotis'in mezkfır Evange· 
lia Papachristodoulou'ya, ve 
mezki'ır Evangelia Papachristo
do•ılo öldüğü takdirde varisleri
ne Nisan ayrnm ilk sah günün
de Hillsborough Kantisindc, 
Manchester'de toplanacak Yük
sek Mahkemede bulunması, ve 
mezkUı Evangelia Papachristo· 
doulou'nun mahkemede bulun -
ması, ve mezkur Evangelia Pa
pachri stodoulou'nun ölmüş ?J
duğunu ve Sophocles Papachrıs
todvulou'nun malini taksimde 
kanuni varislerin olmadığı farz· 
edilerek mezkur Sophocles Pa
pachristodoulou'nun malının Vic
toria VeHtroura ile Evanthia D. 
Vlahava arasında neden taksim 
edilemıyeceğini gösteren sebcb
lerin gösterilmesi hususunda e
mir verilmiştiı . 

Yukardaki izahatın mezkur 
müciür tarafından bu celbname
nin ve ihbarnamenin doğru ve 
musaddak nüshasını Hillsbo
rough Kantin'de Manchester'de 
nesir edilmekte olan Manches
te; Union'de neşir ettirilmesi, 
Yunanistanda Atina'da çıkan 
''Kathimerini'' gazetesinde neşir 
ettirilmesi ve Yunanistanın Tri
kala ·ehrinde dağıtılması ve Yu
goslavyanın Belcgrad şehrinde 
çıkan "Politika" gazetesinde 
ne i ı ettiriliı. Yugoslavyanın 
Vitolia kasaba;:,ında dağıtılması, 
ve Türkiyenin Ankara şehrinde 

ve Çankırı Caddesinde çtkan 
Ulus gazetesinde neşiı ettiril
mesi tazım geldiği ve bu neşri
yatın üc hafta müddetle müteva
Iiyen gazetelerde çıkması ve son 
neşriyatın (veya ilanın) Nisan 
1936. ilk salı gününden 14 gün 
evel ne~ir edilmiş bulunması 
şarttıı . 

T'ilsdik eden : Arthur S. Healy 
Katıp 

M. Aloysus J. Connor: Müdür 
Demetrios Volioti~'in dava ve
kili. Ve Sıphocles Papachristo
dou lou malikanesi. 

M . Samuel A. Margolis: Vic
toria Ventcroura'nin dava vekili. 
Posta adresi: Manchester, N. 
H. U. S. A. 

Baladaki izahat, celbnamenin 
ve ihbarnamenin hakiki bir nüs
hasıdır. 

Tasdik eden: Arthur S. Healy 
Katip 

1-789 
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l)ainıa genç 
daima güzel 
KANZU.K 

Balsaınin k.r emi 

Elli senelik bir maziye malik 
ve diinyanın her tarafındı- ta'k. 
dir kazanmış güzellik kremidit. 
Cildinizin güzellik ve tazeliğini 
daima muhafaza eder. Balsamin 
kremi memleketimizin kibar me 
hafilinde rağbet görmüş i biı 
kremdir. Çilleri ve buruşukları 
izale ederek tene f evkal§dc bir 
cazihe bahseöer. Ruhnüvaz ko· 
kusu ile avrıca ~öhret kazanmış· 
tır. Balsamin kremi kativen ku. 
rumaz. '!'cninizin Hitif tazeliği. 
ni, cildinizin cazin taravetini an. 
cak krem Balsamin ile mevdana 
çıkarabilirsiniz. Bir defa Balsa. 
min kullanan başka krem k.ulla· 
namaz. Tanı1mış itriyat mağaza. 
Jarı ile 'ıiivük ecza evlerinde bu
lunUT 

Kapalı zarf usuliyle eksiltme ilanı 

J~sl\:İselıir 
' 

Bayın dırlıl .. l)irek .... 
törliiğiindeıı : 

19 Mart 936 persembe günil s~at 14,5 da E 'dı:::hirde i!tıayl:'-: 
daimi Encümeninde 16143.11 lira I.c~if bedelli E kiJclıir • ( iftc~et 
şosesinin 38 000 • 52+750 kilometreleri arası e aslı tnmiratı l:a
palı zarf usuliyle eksiltmeye ko.1ulmu§tur. 

Sartname, Keııif, Grafik ve ekleri olan evrnk her zaman B:.P :n· 
dırlık direktörlügüntlc görülebilir. 

Muvakkat t eminat 1210 liıa 74 kurustur. 
İsteklilerin D irektörlükçe ibraz etti ı vesaiki muv:ıfılt görül n 

bir mühendis veya fen memurunun işin mcsuliycti fcnııiyesini d"r
uhte ettiğine dair Noterden musaddak bir teahhütnameyi, '.ficııret 
odasından mali kifayetine aid bir vesikayı, ihaleden cn:?z ı:ekiz gün 
evvel Bayındırlık Direktörlüğünden alacağı ehliyet \•esik<!smı tek· 
lif mektuplarına eklemeleri şarttır. 

T eklif mektublarının 19 mart 193G gün ü saat 13,5 ğa kadar il· 
baylık daimi encümeni Başkanlığına makbuz mukabilinde verilmiş 
olması lazımdır. ( 495) 1-795 

Ank.ara Hapisevi l\lüdürlü~iirulf~n 
Ankara Hapis evi eski münfe ri tler kısmı üstüne yapı l acak ca

tı inşası • 999 • lira - 72 • kurusluk keşifnamesi mucibince 1 mart 
936 tarihinden itibaren 16 giin müddetle aç ık eksiltmeye konul
muştur. İsteklil~in yüzde 7,5 teminatı mu vakka te akcesi veya 
banka mektuplarile birlikte yevmi ihale olan 16 mart 936 tarıh pa· 
zartesi günü saat 15 t e Ankara cumuriyet miiddei umumiliginde 
müteşekkil komisyona ve seraiti anlamak ii,.ere Cebeciıie Hanis evi 
müdiirlüğüne müracaatları ilan olunur ( 457) 1-7"1) 

İmar l\1üdiirlüğüııdeıı: 
Kimden istimlak 

edildiği Mahallesi Sokağı 

Muhammen 
Ada No. Parsel No. bedel 

Mehmet Ak $cmscttin Benddercsi 33 
33 

3 
4 

lira 
50 
50 ., .. " 

Yukarda kaydı çıkarılan evlerin enkazları 10.3.936 salı günü sa
at on bcşdc ihale edilmek uzere bir hafta müddetle tcmdid edilmiş-
tir. (513) 1-833 

Günlük kasa mevcudunuz 
Kıymetli esya ve evrakrnız içi~ 

ı. 
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EMNiYET 
Her boyda kiralık kasalar - Senelik 3 liradan - 16 liraya kadar - Mahrem dl\ireler 

Türkiye İş Bankası 

öksüreııleı·e: KATRAN H .. KUi .. . ., u J) ·~' 1 
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sı namal ar 
Yeni 

BUGÜN 
GÜNDÜZ 

AŞK BANDOSU 
Fernand Gravey - Bettie Stocfeld 

GECE 

DİKTATOR 
Clive Brook - Madaleine C"ro1r 

Kulüp 
BUGÜN BU GECE 

HÜCUI\1 FİLOSU 

Jack Hold - Mona Barrie 

Fevkalade heyacanlı, tayyare 
f i 1 m i 


